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 اإلىػػػػػداء
 إذل كل من لو حق علي

 كالػدٌم كأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي كشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػان مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػكك

 إذل أىل القرآف الذين تبوءكا احملل األعلى، كا١تنزؿ األٝتى
 حاجرىمػػة يف مػػمػػزاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإذل م

 أحمد                                                                         
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الدكتور: عبد الرحمف الجمؿ

لإلسالـ، وأنعـ عمينا بنعمة اإليماف، وخصنا الحمد  رب العالميف، الذي ىدانا 
بالقرآف، أحسف الحديث كتابًا متشابيًا مثاني، تبيانًا لكؿ شيء وىدى ورحمة وبشرى 
، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا  لممسمميف، ييدي لمتي ىي أقـو

 يـو الديف أما بعد. وحبيبنا محمد وعمى آلو وأصحابو والتابعيف ومف تبعيـ بإحساف إلى
فقد أمر ا جؿ وعال باإلقباؿ عمى القرآف العظيـ تالوة وحفظًا وفيمًا وتدبرًا 

      چ وعماًل في آيات كثيرة، مف ذلؾ قوؿ ا عز وجؿ: 

             

         چ  

: "خيركـ مف تعمـ  إلى تعمـ وتعميـ الكتاب العزيز، فقاؿ وأرشد النبي الكريـ 
 القرآف وعممو".

وفقيػـ لخدمػة القػرآف الكػريـت ليتحقػؽ وعػد ا  ا تعالى في كؿ عصر أناسًا،ىيأ  دوق
خروا حيػػػػػاتيـ سػػػػػ، ف چ      چ تعػػػػػالى بحفػػػػػظ كتابػػػػػو 
المسػمموف ه فقػرأ ، وعممػوه لمػف بعػدىـ،فتمقوه كما أنزؿ عمى النبي ، لخدمة القرآف الكريـ

بالسػػند أو خطػػأ، لحػػف  ووصػػؿ إلينػػا سػػالمًا مػػف أي ،غضػػًا طريػػًا كمػػا نػػزؿفػػي كػػؿ عصػػر 
 .المتصؿ إلى النبي 

وقػػد شػػيدت بالدنػػا فمسػػطيف عامػػة، وغػػزة العػػزة خاصػػة اىتمامػػًا كبيػػرًا بػػالقرآف الكػػريـ، 
لحمػػد  فتخػػرج فييػػا آلؼ الحفظػػة والحافظػػات وعشػػرات ارلؼ مػػف القػػراء والقار ػػات، فا

الذي بنعمتو تتـ الصالحات، والحمد  عمى فضمو ورحمتو، فيو خير مما يجمعػوف، وقػد 
تسػػابؽ النػػاس فػػي خدمػػة القػػرآف الكػػريـ، طمبػػًا لكجػػر والثػػواب، وكػػاف مػػنيـ ا خ الحبيػػب 
الدكتور أحمػد ضػيؼ ا أبػو سػميدانة، فقػد عكػؼ عمػى إعػداد سمسػمة كتػب فػي القػراءات 

بػػػيف يػػػدي طػػػالب عمػػػـ القػػػراءات القرآنيػػػة، سػػػماىا )الػػػدرر الحسػػػاف فػػػي  القرآنيػػػة، ليضػػػعيا
 - مػ  كػؿ الميتمػيف والمشػت ميف بػالقرآف الكػريـ -سيـ  القراءات العشر لمقرآف(، ليكوف لو
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ىػذا الجيػد الكبيػر الػذي قػاـ ، فاطمعػت عمػى في تيسير تعمـ قراءات القرآف الكريـ وتعميميا
جمػػػ  فيػػػو القػػػراءات القرآنيػػػة العشػػػر بأسػػػموب سػػػيؿ ميسػػػر  ،مباركػػػاً طيبػػػًا جيػػػدًا  بػػػو فألفيتػػػو

تقاف، ابتدأه بذكر أصوؿ قػراءة القػارئ المػراد بيػاف قراءتػو، ثػـ ثنػى بػذكر  لمدارسيف، بدقة وا 
ما خالؼ فيو القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثـ ثمث بػذكر الكممػات 

اء الكتػػاب شػػاماًل مسػػتوعبًا خالفػػات القػػارئ، الفرشػػية التػػي خػػالؼ فييػػا القػػارئ حفصػػًا، فجػػ
 يجد المتعمـ ضالتو، ويست ني بو.

، وأف يجػػزي النػػاس عامػػة وأىػػؿ القػػرآف خاصػػةوأسػػأؿ ا تعػػالى أف ينفػػ  بيػػذا العمػػؿ 
ينتفػ  عمػـ لصػدقة جاريػة  لعمػؿ خيػر الجػزاء وأف يكػوف ذلػؾ لػوبيػذا ا ا خ أحمػد الػذي قػاـ

فػي عمػـو قػوؿ  اب ا تعالى ونشػر عمومػو ليػدخؿمة كتقوة ونشاطًا في خد بو، وأف يزيده
 "خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو". :النبي 

ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السمي  العميـ، وتب عمينا إنؾ أنت التواب الرحيـ، واجعمنا مػف 
أىػػػؿ القػػػرآف أىمػػػؾ وخاصػػػتؾ، وارزقنػػػا اإلخػػػالص فػػػي القػػػوؿ والعمػػػؿ، وحسػػػف الختػػػاـ عنػػػد 

 انتياء ا جؿ.
 محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعيف. وحبيبنا نبينا صمى ا وسمـ وبارؾ عمى سيدناو 
 
 

 خادـ القرآف                                 
 1عبد الرحمف بف يوسؼ الجمؿ                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطيف –غزة                  
 

                                                 
مف سكاِف النصيرات وسط  "،ـ1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمف يوسؼ أحمد الجمؿ، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الديف أصوؿ كمية في القرآنية والقراءات القرآف وعمـو التفسير في مشارؾ ، أستاذزةقطاع غ
 في والسنة الكريـ القرآف دار ر يس حالياً  يش ؿ الديف، أصوؿ لكمية عميداً  ثـ الديف، أصوؿ بكمية مساعداً  أستاذاً  عمؿ
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمف الجمؿ السبؽ والفضؿ  كاف ،فييا والسند القراءات دا رة ور يس غزة قطاع

في نشر عمـو القرآف والتجويد في قطاع غزة، لو عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمتو مف عدة 
 .حمد عبد القويمشايخ، منيا إجازتو سندًا بالقراءات العشر الكبرى مف فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوؼ م
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 يـ الشيخ: سعيد زعيمةتقد

الحمد  رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف      
ماـ المتقيف، الذي أنزؿ عميو كتاب ل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ول  وا 

 مف خمفو.
فقد اطمعت عمى ىذه السمسة المباركة الموسومة بػ "الدرر الحساف      

ر أحمد ضيؼ ا أبو سميدانة، في القراءات العشر لمقرآف" لمدكتو 
 فوجدتيا مستوفية لمعموماتيا، دقيقة في محتوياتيا.

ني لسا ؿٌ        ا عز وجؿ أف ينف  اإلسالـ والمسمميف بما ُدوَّف وما وا 
 .ُألِّؼ في ىذه السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالميف
 

 كتبو الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء مف متقف محقؽ عالـ ىو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآف عمـو كميةحاصؿ عمى عالية القراءات مف و  سموحة، قراءات معيد مف تخرج ـت1957 مواليد أزىري، مف
 ولو والكبرى الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريـ رآفالق قراء نقابة وعضو ا زىر، بجامعة بطنطا الكريـ
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريـ القرآف وقرأ والجمزوري، الجزري وابف كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتوف وا 

 العشر في العالـ في إسناد أعمى صاحب خميؿ ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثاؿ سبيؿ عمى منيـ وأجازوه، وشيخة شيخاً  أربعيف حوالي أنيـ ذكر كثيريف مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أـ والشيخة رحاؿ، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جيود ولو وغيرىا، القراءات عمـ في جداً  كثيرة كتب لو نجوليتال تناظر التي أجازتني بالعشر الص رى الشيخة
 .الشريعة وعمـو والتفسير والصرؼ النحو في عممو سعة م  القراءات عمـ نشر في جداً 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الشيخ: جماؿ القرش

 أما بعد:، والصالة والسالـ عمى مف ل نبي بعده ،الحمد  وحده     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسـو  بػ "الدرر الحساف في القراءات 
 العشر لمقرآف"، لمشيخ الفاضؿ، الدكتور/ أحمد ضيؼ ا أبو

 قد وجدت الكتاب جيد السبؾ، َحسفسميدانة، مف أىؿ فمسطيف، و 
العرض، مفيدًا في بابو، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمـ، وا أسأؿ أف ينف  بو 

 في كؿ وقت وحيف، ىو ولّي ذلؾ والقادر عميو.

 والسالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
 

 :الشيخ قالو                                                        
 1جماؿ بف إبراىيـ القرش                                                  

 ىػ 1438/ رمضاف / 26ليمة                                                                  

 
 
 



                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصؿ ـت1963 مواليد مفالقرش،  محمد بف إبراىيـ بف جماؿ: الشيخ 1

 لمتطوير ا وؿ بمركز وعمومو الكريـ القرآف قسـ عمى مشرؼ ـت1987 العربية سنة الم ة قسـ وتربية آداب ليسانس
 اإلشراؼ لقسـ ور يساً  مستشاراً  عمؿ الفعاؿت اإلشراؼ كميارات الدورات مف العديد في شارؾ بالرياضت التربوي
 ىػ إلى1427 مف الوسط بمدارس التعميمية لمشؤوف راً مدي أيضاً  وعمؿ بالسعوديةت سابقاً  النسا ية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات مف العديد لو ىػت1433و ىػ،1432 عاـ بالكويت الكريـ القرآف لحفظ الدولية المسابقة في شارؾ ىػت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعمـو العربية والم ة والوقؼ، والتجويد، التدبر،) في



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         عشر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات ال

 

                                                                                                                 5      

 

 

 

 -:مقدمة
اف، كأخرج الناس من ظلمات اٞتهل إذل نور اٟتمد هلل الذم جعل القرآف مناران للناس يهتدم إليو اٟتَت      

 القرآف، كىذب بو نفوسان فأخرجها يف أحلى رداء، كأٚتل سناء.

  عبد اهلل من أينزؿ عليو } ٤تمد بن كالصالة كالسالـ على قائد السادات كسيد القادات      

 س، ايف قوة اإلٯتاف كالب تقى برعاع البشر فكانوا مثالن {، فأزاؿ بالقرآف كثن النفوس كاألرجاس، كار
كعلى آلو كأصحابو الطيبُت كمن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا القرءاف كحافظوا عليو 

 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا كحسن ثواب اآلخرة كاهلل ٭تب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  ان  العلـو ذكران كفكران كأشرفها منزلة كقدران لكونو متعلقإفَّ علم التجويد كالقراءات من أكذل     
َما اْجَتَمَع  ":  العا١تُت حيث أف ٢تذا العلم ك٢تذه اٟتلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن ِكتَ اَب اللَِّو َويََتَدارَسُ  وَنُو َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 ان لقوؿ نبيناكلػٌما كاف تػعلم القرآف كتعليمو، كنشر قراءاتو كركاياتػو ٦تا يػيتىقرب بو إذل رٌب العا١تُت، مصداق     
 :" ُكاستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

كتعاذل، كسألتو التوفيق كالرشاد، كا٢تدل كالسداد، فانشرح صدرل للكتابة يف ىذا اٞتانب، كذلك ألناؿ 
 على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم ، فعزمت مستعينان باهللشرؼ التأسي برسوؿ اهلل 

كاألربع الشواذ مسندان هبا على يد مشاٮتي الكراـ، أقدمها من منطلق شعورم  الكربلالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعورم باألىليةبا١تسؤك 

الدرر اٟتساف » كاليت ٝتيتها كمنهجي يف ىذه السلسة؛ كىي سلسلة يف القراءات القرآنية كعلـو القرآف      
أف أذكر ما خالف -، كاليت ٚتعتها من كتب السابقُت، ك٦تا تلقيتو عن مشاٮتي «يف القراءات العشر للقرآف 

اإلماـ حفص كال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، كقد أبينو أحيانان زيادة يف  -أك القراءة-فيو صاحب الركاية 
سَّمت ىذا الكتاب الذم بُت يدم القارئ الكرًن، إذل ثالثة أقساـ، ذكرت اإليضاح كتتميمان للفائدة، كقد ق

باستفاضة، كجاء ترتيب مواضيعو حسب أكلوية أرتأيت أهنا  ٛتزةيف القسم األكؿ األصوؿ ا١تطردة لإلماـ 
                                                 

 .189، ص1455فري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآف، حأبو داود، كتاب الصالة، باب ت 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو، ح 2
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األفضل من خالؿ ٕتربيت يف تدريس حلقات القرآف، كثنيت بالقسم الثاين الذم ذكرت فيو األصوؿ كالفرش 
كل ٦تنهج كشامل، كدل أستثن فيو شاردة كال كاردة، سواء كانت اللفظة ا١تختلف فيها من قبيل األصوؿ، بش

أـ من قبيل الفرش، ليفي ْتاجة ا١تبتدئ، كذلك عرب جدكؿ من ثالثة أعمدة، كىي كالتارل: عمود خاص 
لقراءة، أما القسم كعمود خاص بالبياف أك التوضيح لكيفية ا ٛتزةباإلماـ حفص، كعمود خاص باإلماـ 

الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط كبعض الزيادات، 
أف يرجع ٢تذا القسم بيسر، كيستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة ا١تنتهي، كليسهل على من لو دراية هبذه ال

ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب ا١تبسوط يف الفرشية بسرعة كدكف عناء، كإين أستحضر ىنا مقدمة 
"كلقد أعلمتكم أين صنَّفتو للفىًهًم البصَت، اٟتاذؽ  :القراءات العشر، متحدثان فيو عن كتابو )الشامل( بقولو

 النحرير، الذم تبحر يف ىذا الباب، كتفنن يف العلـو كاآلداب".

تدريس قراءات ذه السلسلة ا١تباركة، كأىداؼ كقد جنح خاطرم على إدارج بعض األمور الًتبوية يف ى     
ضوابط اٟتلقة ك ، منهجية اٟتلقة القرآنية ا٠تاصة بدكرة اإلماـ ٛتزة الزياتك ، القرآف الكرًن يف اٟتلقات القرآنية

، كمواعيد االمتحانات كذلك بعد كل موضوع متكامل كمًتابط، كغَت القرآنية ا٠تاصة باإلماـ ٛتزة الزيات
الًتبوية اليت ال ٗتفى على كل ذم بصَتة نقَّادة، كفطنة كقَّادة، كقد كاف ذلك كلو يف إطار ذلك من األمور 

التكامل بُت اإلطار النظرم كاٞتانب التطبيقي، ككعامل مساعد للمعلم أك للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم 
 .قراءةكتعليم ىذه ال

خالصةن لوجهو، كأف يكتب ٢تا القىبوؿ األكفر، كالتقدير  كاهلل تعاذل أسأؿ أف ٬تعل ىذه السلسلة القرآنية     
األكرب، كأف ينفع هبا كاتبها كمن حولو، كأف ينفع هبا أجياالن كأجياالن، كأف ٬تنبٍت كبوة الفكر، كعثرة القلم، 

 كمن عثر فيها على تقصَت أك خلل فليعذر كلينصح كليصلح.

بذكؿ الذم كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بل  من الصعوبة كال يفوتٍت ىنا أف أيذٌكر بأف ذلك اٞتهد ا١ت     
 فهو ٦تتع، كمهما جلب من ا١تشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "كقبل أف أضع قلم التبياف، كانطالقان من حديث رسوؿ اهلل      
 اف إال اإلحساف!؟، أتوجو بالشكر كالعرفاف، لكل من تفضل فساعد كأعاف؛ فهل جزاء اإلحس1"اهلل

من ىو يف ميادين الفضل سابق، «  -داكد اأب-سليماف أبو عاذرة » أخص بالشكر شيخي الفاضل ف     
 كيف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلسة، كتنقيحها لغويان.

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾالترمذي،  1
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٢تذا إلشارة، على مراجعتو مسبوؾ العبارة، لطيف ا«  -الباشا- ٤تمد إبراىيم» كأشكر األخ الفاضل      
عبد السالـ طباسي » كٚتع شتات الكلمات اليت فيها ٫تز متوسط، كما كأشكر اإلخوة األفاضل  ،الكتاب

عبد اهلل  » كالشكر للشيخ الفاضل ،على إضافة ١تسات فنية يف إخراج فرش ىذا الكتاب « ك ٤تمد األعرج
 .ركةخ للتقدًن ٢تذه السلسلة ا١تباٞتهوده كتواصلو مع ا١تشاي « ٚتاؿ العرقاف

كختامػػان أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أك نفعػػٍت ب شػػارة، أك ىػػداين إذل صػػواب، أك أمػػدين بكتػػاب، كلػػ ن      
 أف أقدـ ٢تم الشكر كالثناء فلهم عندم خالص الدعاء. كتايب ىذاأيحصرتي يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                     
 اٞتامع للقراءات العشر الصغرل كالكربل                                                                      

 كاألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة ا١تقارئ الفلسطينية                                                                       
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 منهجي في الكلمات الفرشية
 اين يف كتابة الكلمات الفرشية.حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـز بالرسم العثم 
  مطلقان فهذا يعٍت كصالن ككقفان. ذكرتإذا 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة •إشارة ) [ وف•مستهز ٨تو: ] إذا كانت كتابة ا٢تمزة على سطر. 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابػة ا٢تمػزة علػى شػكل األلػف  اْْإشارة )-  سػواء أكانػت مفتوحػة

 .[ وبوَّاْكمْ] :٨تو –أـ مضمومة أـ مكسورة 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على شكل الواك وْْإشارة )[ ءاباْوناْ] :، ٨تو. 
 ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا ىْْ إشارة )  [. يستهزىْْْ، ٨تو: ]كانت كتابة ا٢تمزة على شكل الياء 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على نرب  ىْـْإشارة )[ خاىْــفني٨ْتو: ] ة. 
  ( تدؿ على أف حركة ا٢تمزة منقولة يف أحد  ؛ اَ  -إشارة )[ اية؛ إَذ َاجمعوا–مَن ]  :كجوىها ٨تو. 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمشاـ ٨تو: ]  ـــــْـ إشارة )أص دق .] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على الوقف هباء السك ـــــْـ إشارة ) [ :يتسن ْ ت ٨تو .] 
  ( ِــــِإشارة  .[ ىِ ـبلِِِ] :ف هنا تدؿ على اإلمالة ٨تو ٖتت اٟترؼ( إذا كانت  ــ
  ( ِــ إشارة  [. اةالتورِ ( إذا كانت ٖتت اٟترؼ ف هنا تدؿ على التقليل ٨تو: ]  ــــ
 ٟتمزة براكييو.أفَّ ا٠تالؼ  أم ، اجتمعا يف ىذا األمرُتإذا دل أذكر اسم الراكم فهذا يعٍت أفَّ الراكي 
  كػل ٫تػزة متطرفػة بيَّنػت كيفيػػة الوقػوؼ عليهػا، أمػا ا١تتوسػػطة فحرصػت علػى إدراج معظػم الكلمػػات

 إال إذا كانت متكررة أك متشاهبة يف اٟتكم مع ٫تزة قريبة الذكر.
  ٌ٫تزة متوسطة؛ باستثناء ا١تتوسطة بزائػد فػذكرت ٚتيػع مػا جػاء  حرصت أف أيبُتن كقف ٛتزة على كل

اٞتزء األكؿ أما باقي األجػزاء فبينتهػا إذا كانػت الكلمػة الػيت فيهػا ىػي موضػع كقػف، أك ٢تػا منها يف 
 كذلك اختصاران. ،حكم خاص

  تصل ذكرت كيف كقف ٛتزة عليو يف حاؿ إذا ما كانت ىذه الكلمات موضع كقف.ا١تد ا١تيف 
 ذلك الكلمػػػات ككػػػ، خػػػاص بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، باإلضػػػافة إذل اإلمشػػػاـ، ان ثالثػػػ ان أفػػػردت قسػػػم

ككػذلك كمػا أدغمػو اإلمػاـ ٛتػزة أما اإلمالػة كالوقػف علػى ا٢تمػزات مع االختصار يف البياف، ا١تقللة، 
، كمػن أراد االسػتزادة يف ىذا القسم منعػان لإلطالػة افلم أتطرؽ إليهألفاظ ) إليهم، عليهم، لديهم ( 

 .كاؼو   فلَتجع إذل القسم الثاين، ففيو تفصيل
 االختصػػار، كصػػرفان  يف اٟتواشػػي، كرغبػػةن  تكثػػر إذل أصػػحاهبا، لػػ ال -يف الغالػػب  -الفقػػرات  زي ٍعػػأ دل 

 يف منهػا أفػدتي  كا١تراجػع الػيت ا١تصػادر بفهرسػت - كتػابال آخر يف - أىٌم، كاكتفاءن  ىو ١تا للجهد
 العلمية. ا١تادة إثراء
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 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها:التي  العامة األىداؼ

 .قراءة القرءاف غضان طريان كما نزؿ على رسوؿ اهلل أف يتقن  (1

 } خَتكم من تعلم القرءاف كعلمو {. أف ييبدم استعداده ألف يكوف من أىل ا٠تَتية لقولو  (2

 نيل األجر كالثواب باٞتلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 سبحانو كتعاذل كذلك بتنفيذ أمره } كرتل القرءاف ترتيالن {.إرضاء اهلل أف ٭ترص على  (4

 أف يربط بُت ا٠تشوع كالتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثركة اللغوية كا١تهارات اللسانية كالصوتية ا١تصاحبة للنطق. (6

العتػزاز كالقراءات القرآنيػة ا١تتػواترة، كاالنتمػاء إذل أىػل القػرآف كا أف يتعمق لديو زيادة حب القرءاف (7
 .هبذا الوصف

 أف ينمي عادة التحابب يف اهلل كزيادة ركح األيخوة } سبعة يظلهم اهلل يف ظلو ........ {. (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اٟتياة. (9

 .ألبناء ا١تسلمُت ) زكاة العلم (قرآنيان  معلمان  -فيما بعد  -ليصبح أف يبذؿ أقصى اٞتهود  (11

 القراءات القرآنية ا١تتواترة، كمكانتها من الدين القوًن.أف يربز أ٫تية  (11

 أف ينمي لديو القدرة على اٟتفظ كالتطبيق السليم. (12

 أف يتعود إتقاف التالكة بأكجو القراءات، كترتيبها، كضبطها، كعدـ ا٠تلط بينها. (13

 
 -:اإلماـ حمزة الزيات منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدكرة.يتك، فنأمل أف إلفاد ىذا الكتابصيمم 

 ٛتزة الزيات.اإلماـ خاص بقراءة  وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب كالذما١تنهج ا١ت 

  خاص بكل طالب. مصحفٖتضَت فرش كلمات ٛتزة الزيات على 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دكرم كذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 تك الفعالة كالبناءة.الدكرة منك كإليك، ك٨تن نسعد ٔتشارك 

 أك لتطوير منهجية الدكرة.كتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا ٔتقًتحاتك لتطوير ال ، 

 
 -:حمزة الزياتضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدكف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اٟتديث اٞتانيب ٦تنوع.
 .حملاضرة ٦تنوعأثناء ا -اٞتواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -:اتحمزة الزي  اإلماـ 
 .الزيات عمارة، كيعرؼ بالزيات، فيقاؿ: ٛتزة وأب كنيتو،   الكويف التػٍَّيًميٌ ىو ٛتزة بن حبيب بن عمارة       

 .من التابعُت يكوفف أدرؾ الصحابة بالسنن، كلعلو رأل بعضهمقد ك ، ق ( يف الكوفة 80)  كلد سنة مولده:

راف بػن أعمرك السبيعي، إسحاؽ  أبوك ، مد طلحة بن مصرؼ اليامي٤ت وأب :منهم شيوخو:  سػليمافك  ،عػُتكٛتي
عبد اهلل جعفر الصػادؽ بػن ٤تمػد البػاقر بػن زيػن  وكأب ك٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى، األعمش، بن مهراف

كعبػد اهلل بػن فقػراءة ٛتػزة ينتهػي سػندىا إذل علػي بػن أيب طالػب  ،العابدين بن اٟتسُت بػن علػٌي بػن أيب طالػب
 .مسعود عن الرسوؿ 

ليلػػى فهػو عػػن علػي بػػن أيب طالػب، كمػػا كػاف مػػن قػػراء   أيب قػاؿ ٛتػػزة: أمَّػا مػػا كػاف مػػن قػراء  علػػى ابػن      
على األعمش فهو عن ابن مسعود، فدؿ ذلك أنو قرأ على األعمش، كدؿ أيضان أفَّ قراءة ابن أيب ليلػى تتصػل 

 .ابن مسعودتتصل ب كقراءة األعمشبعلي بن أيب طالب 

٭تػِت بػن زيػاد الفػراء، ك٭تػِت بػن ك أدىػم،  إبراىيم بػنك  سفياف الثورم،ك : سليم بن عيسى، من أشهرىم تالميذه:
 .  علي بن ٛتزة الكسائيك ، اليزيدم ا١تبارؾ

 كاألعمش. انتهت إليو رئاسة اإلقراء يف الكوفة بعد عاصم

 ك٬تلب من حلواف اٞتنب كاٞتوز. الزيت من الكوفة إذل حلواف،ٛتزة بالزيات؛ ألنو كاف تاجران ٬تلب  ليقنب      
قػاؿ الصدؽ كالورع كالعبادة كالتنسك كالزىد يف الدنيا، ال يأخذ على تعلػيم القػرآف أجػران،  ٭تتذل يف كاف مثالن 

 ان حافظػ لعربيػةبا ان عارفػ ،بػالفرائض ان بصػَت  ،بكتػاب اهلل قينمػان  ،ان رضػي بتػان حجة، ثقػة ث ان كاف إمام"ك  عنو ابن اٞتزرم:
 .هلل عدًن النظَت" ان قانت ان كرع ان زاىد ان خاشع ان للحديث، عابد

فهػػو  ال يقبػػل ا١تبالغػػة يف ا١تػػد كٖتقيػػق ا٢تمػػز، كقػػاؿ ١تػػن يفعػػل ذلػػك: أمػػا علمػػت أف مػػا فػػوؽ البيػػاض كػػاف     
 كما فوؽ القراءة فليس بقراءة. ،كما فوؽ اٞتعودة قىطط ،برص

ىت يتفرؽ الناس مث يػنهض فيصػلي أربػع ركعػات مث يصػلى مػا بػُت الظهػر كالعصػر ككاف ٛتزة ييقرئ القرآف ح     
 جَتانو يرتل القرآف.  وككاف ال يناـ الليل، يسمع ،ك ما بُت ا١تغرب كالعشاء

فػػػالقرآف عنػػػده كسػػػورة  ،كمػػػا شػػػوىد إال كىػػػو يتلػػػو القػػػرآف، يبسػػػمل عنػػػد الفاٖتػػػة مث يىًصػػػلي بػػػُت السػػػورتُت     
 الشػهر ٜتسػان كعشػرين ختمػة، كىػو القائػل: ) كلػدت سػنة ٙتػانُت كأحكمػت القػراءة كذلكاحدة، ككػاف ٮتػتم يف 

 .( ٜتس عشرة سنة
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ػػري ككػػاف شػػيخو األعمػػش إذا رآه قػػد أقبػػل يقػػوؿ )ىػػذا       بػٍ القػػرآف ( كقػػاؿ ٭تػػِت بػػن معػػُت: ٝتعػػت ٤تمػػد بػػن  حى
: ) ٛتػزة عنػو كقػاؿ ٭تػِت بػن معػُتما أحسب أفَّ اهلل يدفع البالء عن أىل الكوفػة إال ْتمػزة (،  ) فضيل يقوؿ:

 .ثقة (

 (. ما قرأ ٛتزة حرفان من كتاب اهلل إال بأثر قاؿ سفياف الثورم: )

علػػػػم - : القػػػػرآف كالفػػػػرائض-كى فيهمػػػػاازًعيػػػػلسػػػػنا نػينى -عليهمػػػػا  بتنػػػػااف غلشػػػػي " قػػػػاؿ أبػػػػو حنيفػػػػة ٟتمػػػػزة:      
 ." -ا١تواريث

ة ٝتػػع مػػن أبػػاف بػػن أيب عيػػاش ٜتسػػمائة حػػديث مث أكرد قػػوؿ كأخػػرب الػػذىيب يف معرفػػة القػػراء الكبػػار أفَّ ٛتػػز     
أك سػتة أحاديػث فًتكػت اٟتػديث  ٛتزة: )رأيت النػيب يف ا١تنػاـ فعرضػتها عليػو فمػا عػرؼ منهػا إال اليسػَت ٜتسػة

 .1(عنو

 .؟! قراءة ٛتزة (أال تسألوين عن الدركاف شعيب بن حرب يقوؿ ألصحاب اٟتديث ) 

ت عينػػك بػػو مػػن إمػػاـ مػػن أئمػػة ا١تسػػلمُت، كسػػيد القػػراء كالزهىػػاد لػػو رأيتػػو لقػػرَّ  كقػػاؿ الكسػػائى عػػن ٛتػػزة: )     
 .نسكو(
 .ق ( 156)  ست كٜتسُت كمائة للهجرة سنةْتلواف بالعراؽ  -رٛتو اهلل- تويف كفاتو:

 
 :سيلىٍيم بن عيسى وساطةبكقد ركيا عنو ، خىلف كخالد، كأشهر من تلقى عنو ٫تا راكياه

 
 :ُسَلْيم بن عيسى

 .أبو عيسى كنيتوسليم بن عيسى بن عامر بن غالب، الكويف،  و ى
 (.ىػ  130)  للهجرة كمائة ثالثُتكلد سنة  مولده:
 .، كأبو عمر الدكرمالشيباينخلف البزار، كخالد  من أشهرىم تالميذه:

لػػد الطيػػب، خاك  ٛتػػزة بػػن القاسػػم، :مػػنهم ،عليػػو بػػالقراءة -يف قػػراءة ٛتػػزة  - هؤ رفقػػاكمػػن شػػدة إتقانػػو قػػاـ      
 .كإبراىيم األزرؽ ،كعبد اهلل بن صاحل العجلي

خلف: قرأت على سػليم مػراران، كٝتعتػو يقػوؿ: قػرأت علػى ٛتػزة  لقوؿ ،عرض القرآف على ٛتزة عشر مرات    
 عشر مرات.

                                                 
 .أخرجو مسمـ في صدر صحيحو  1
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ػػصَّ أى ألنػػو كػػاف  لىػػفى ٛتػػزة يف اإلقػػراء بالكوفػػة،كىػػو الػػذم خ       كأحػػذقهم و،بػػو، كأقػػومهم ْترفػػ ة ٛتػػزةتالمػػذ خى
 تو.قراءب

فَّظيػوا ٭تػِت بػن ا١تبػارؾ: كنػا نقػرأ علػى ٛتػزة فػ ذا جػاء سيػ كاف ٛتزة ٬تلػو كيقػدره، لقػوؿ      ليم قػاؿ لنػا ٛتػزة: ٖتى
 ليم.قد جاء سي ف ػبَّػتػواتػثك 

ػػأقػػرأ علػػى ٛتػػزة فجػػاء سػػليم فتل كنػػت  :كقػػاؿ الػػدكرم: حػػدثنا الكسػػائي قػػاؿ      أتي فقػػاؿ رل ٛتػػزة:  ػػاب كَّ
: يا أستاذ أنت إف أخطأتي قوَّمتٍتى كىذا إف أخطأتي عٍت، ان كال  ابيمسيل  .رىينػػيَّ ػفقلتي

 .ىػ ( 188)  ئة للهجرةاسنة ٙتاف كٙتانُت كم -رٛتو اهلل-تويف  كفاتو:
 

 :- رٛتو اهلل تعاذل - ارخلف بن ىشاـ بن ثعلب البز   الراوي األوؿ:
، أحػد القػراء أبػو ٤تمػد كنيتػو  البػزَّار البغدادم األسدمىو خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن ىيشىيم بن ثعلب      
 .راكم ٛتزة، ك العشرة
 .(ىػ  150)  للهجرة كلد سنة ٜتسُت كمائة مولده:
عػن ٛتػػزة، كعبػد الػرٛتن بػن أيب ٛتػاد عػػن ٛتػزة، كقػرأ علػى إسػػحاؽ  ليمعرضػػان عػن سيػٛتػزة قػراءة خػذ أ شػيوخو:

عبػػد الوىػػاب بػػن عطػػاء قػػراءة أيب عمػػرك، ك٭تػػِت بػػن آدـ ك  عبيػػد بػػن عقيػػل قػػراءة ابػػن كثػػَت،ك ا١تسػػييب قػػراءة نػػافع، 
 ، كأخذ قراءة األعمش عن زائدة بن قدامة.كدل يقرأ عليوالكسائي  من ركاية شعبة عن عاصم، كٝتع

كإدريػػس اٟتػػداد،  كإبػػراىيم بػػن علػػي القصػػار،، كأٛتػػد بػػن يزيػػد اٟتلػػواين، الػػورَّاؽ إسػػحاؽ ابػػن إبػػراىيم تالميػػذه:
 .ك٤تمد بن عيسى، ضل بن أٛتد الزبيدمكالف ك٤تمد بن إسحاؽ،

 .كاٟتديث الشريفبالقرآف الكرًن  عا١تان  ان عابد ان زاىد ان كاف ثقة كبَت 
 .كاف يصـو الدىر وكرد أنٌ ، كقد و ابن ثالث عشرةكىالعلم طلب ك ، واتحفظ القرآف كىو ابن عشر سن    

 .فاضالن  ان الدارقطٍت كاف عابد عنو كقاؿ ،٭تِت بن معُت كثَّقو
 .القرآف، مث يأذف للمحدثُت كاف يبدأ بأىل،  ما رأيت أنبل من خلف بن ىشاـ: ٍهمفػى  اؿ اٟتسُت بنكق

 يَّ باب من النحو فأنفقت ٙتانُت ألف درىم حىت حفظتو.ركم عنو أنو قاؿ: أىٍشكىل عل
 .(ىػ  229) يف ٚتادل اآلخرة سنة تسع كعشرين كمائتُت ببغداد  -رٛتو اهلل- تويف كفاتو:
 .1ادخلف من طريق: أٛتد بن عثماف بن بيػوياف، عن أيب اٟتسن إدريس بن عبد الكرًن اٟتدَّ كركاية 

                                                 
 ثقة كبيرًا مشيورًا ضابطًا. ىػ، كاف344ىػ، ووفاتو 260أحمد بف عثماف بف بوياف: مولده  1
 ىػ، وكاف مقرئ العراؽ. 292 -ىػ 193إدريس بف عبد الكريـ الحدَّاد " أبو الحسف الب دادي":   - 
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 :- رٛتو اهلل تعاذل - الشيبانيخبلد  :ثانيالراوي ال
 متقن.راءة، ثقة عارؼ ٤تقق إماـ يف القأبو عيسى،  كنيتو  ،الصَتيف الكويفخالد بن خالد الشيباين ىو       
 .(، كقيل سنة تسعة عشر كمائة 130)  سنة ثالثُت كمائةرجب  منتصفكلد يف  مولده:
عػن أيب  كمػا ركل القػراءة ،هػمأضػبط أصػحاب سػليم كأجلن مػن ىػو ك ليم عرضان عن سي ٛتزة قراءة خذ أ شيوخو:

بكػػر شػػعبة، كعػػن شػػعبة نفسػػو عػػن عػػن حسػػُت بػػن علػػي اٞتعفػػي عػػن أيب ك  جعفػػر ٤تمػػد بػػن اٟتسػػن الركاسػػي،
 .عاصم

، كعنبسػػة بػػن النضػػر األٛتػػرم ا،رب كػػعي ٤تمػػد بػػن ا٢تيػػثم قاضػػي أبػػو عبػػد اهلل ك اٟتلػػواين،  أٛتػػد بػػن يزيػػد تالميػػذه:
قػػػراءة ٛتػػػزة علػػى خػػػالد عشػػػر  -أم القاسػػم  -كقػػد قػػػرأ كعلػػي بػػػن حسػػُت الطػػػربم، كالقاسػػػم بػػن يزيػػػد الػػػوزاف 

د بػن شػاذاف ك٤تمػ، ك٤تمػد بػن سػعيد البػزازم، ختمات كبل  مػن ا٠تتمػة اٟتاديػة عشػرة إذل الشػعراء مث توفػاه اهلل
 .ألصبهاين، ك٤تمد بن عيسى ااٞتوىرم
 (.ىػ  220)  للهجرة كمائتُتسنة عشرين  - رٛتو اهلل -تويف  كفاتو:

 .1بكر ٤تمد بن شاذاف اٞتوىرم أيبمن طريق:  دكركاية خال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 عامًا تقريبًا، كاف مقر ًا محدِّثًا راويًا ثقة مشيورًا حاذقًا متصدرًا. 90ىػ وعمره 286توفي عاـ  1
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 حمزة الزيات قراءة سند
 
 الرسوؿ 

 
 عبد اهلل بن مسعود                     علي بن أيب طالب                          

 

 ٤تمد ابن أيب ليلى                          سليماف األعمش                       
 

 ٛتزة الزيات
 سيليم بن عيسى

 
 خالد     ف                                   لى خى                              

 إدريس                           طريق: ٤تمد اٞتوىرم )ابن شىاذىاف(                             
 طريق: ابن بيوياف                         

 

 قاؿ اإلماـ الشاطيب رٛتو اهلل:
 لًلقيراًف ميرىتنال ان ًإمىامنا صىبيور      وىرنعو          ػػتى ػػػٍن مي ػػػػػػػػػػػاهي مً ػػػكىٛتىٍزىةي مىا أىزٍك                
 كى٤تيىصَّالى  ان سيلىٍيمه ميٍتًقنرىكىاهي      ده الًَّذم          رىكىل خىلىفه عىٍنوي كىخىالَّ                 
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 حمزة الزيات قراءةأصوؿ 
 ٚتع أصل، كىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

يػو شػرط ذلػك اٟتكػم، أك ىػو القواعػد الكليػة ا١تطػردة،  كاصطالحان: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ٖتقػق ف
 كا١تد كالقصر كالفتح كاإلمالة كما شابو ذلك.

 لغة: البسط كالنشر. الفرش:
ىػػػو األحكػػػاـ ا٠تاصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة ا١تختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػزك كػػػل قػػػراءة كاصػػػطالحان: 

قػرأ عاصػم كالكسػػائي لفػظ } مالػك { ب ثبػات األلػف بعػػد  { فقػد   لصػاحبها ٨تػو } 
 ا١تيم، كقرأ الباقوف كىم نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كٛتزة ْتذفها.

كالقراء يسموف ما قل دكرانو من حركؼ القراءات ا١تختلف فيها فرشان، ألهنا ١تا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 كا١تفركشة فرشان.  من السور على الًتتيب القرآين فهي

س ( عنػد ابػن كثػَت، كقػد يوجػد يف ) القػدٍ لفػظ كقد يوجد يف الفرش مػا يطػرد حكمػو، ك سػكاف الػداؿ يف      
األصػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو، كذلػػك كا١تواضػػع ا١تعينػػة يف يػػاءات اإلضػػافة كيػػاءات الزكائػػد، ككػػبعض الكلمػػات 

 كانت التسمية يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.اليت سيتم ذكرىا يف باب ا٢تمزات كباب اإلمالة، كإ٪تا  
 

 باب االستعاذة والبسملة
 ال خالؼ بُت اإلماـ ٛتزة كاإلماـ حفص يف باب االستعاذة.

خػػػالؼ بػػػُت القػػػراء يف إثبا ػػػا يف أكؿ سػػػورة الفاٖتػػػة، كعنػػػد أمػػػا يف بػػػاب البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ف نػػػو ال      
 .، سواء كاف االبتداء بعد قطع أك كقفلتوبةاالبتداء بأكؿ أم سورة سول سورة ا

لسػػورتُت، ال يبسػػمل بػػُت اكٛتػػزة الزيػػات كىػػم ٥تتلفػػوف يف إثبا ػػا كحػػذفها يف حالػػة الوصػػل بػػُت السػػورتُت،      
 .1بنػىفىسو كاحد ُتلسورتا كصل كشرطي ذلك إذا، آخر السورة بأكؿ اليت تليها دكف بسملة بل يصل

 سورة األكذل كدل يصلها باليت بعدىا ف نو يبتدئ بالبسملة ألهنا تكوف كاجبة.أما إذا كقف القارئ على آخر ال

                                                 
ؿ: إفَّ القرآف عنده كالسورة الواحدة فإذا بسمؿ في الفاتحة فيذا يكفي، سبب ذلؾ: قيؿ أفَّ حمزة ُس ؿ عف ذلؾ فقا 1

 وقيؿ في توجيو ذلؾ أيضًا: إف حكـ البسممة كيمزة الوصؿ فيي ساقطة في درج القراءة.
 



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         عشر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات ال

 

                                                                                                                 16      

 

 

كػػػآخر البقػػػرة كأكؿ آؿ  يف ترتيػػػب ا١تصػػػحف كالػػػتالكةكحكػػػم الوصػػػل بػػػنفس كاحػػػد عػػػاـ بػػػُت كػػػل سػػػورتُت      
ترتيػػػػب  األكذل بعػػػػد الثانيػػػػة يف السػػػػورة فػػػػ ف كانػػػػتالكهػػػػف، ، أـ غػػػػَت مػػػػرتبتُت كػػػػآخر النسػػػػاء مػػػػع أكؿ عمػػػػراف

 ، كال ٬توز الوصل.بالبسملة ٞتميع القراء تعُت اإلتياف الكوثرمع أكؿ  اإلخالصصحف كآخر ا١ت

 .بُت الناس كالفاٖتة يبسمل كباقي القراءكما أنو 
 باقي القراء.كأما بُت األنفاؿ كبراءة فلو الوقف أك السكت أك الوصل ك

لسػور فكػل آيػة يف القػرآف تتسػق اق ترتيػب الوصػل بػُت السػورتُت فيػو بيػاف إلعجػاز القػرآف، كإظهػار تناسػف     
  }  :آخػر الػنجم كأكؿ القمػر فتأمػلمع ما قبلها كتأتلف مػع مػا بعػدىا ككػذلك كػل سػورتُت، 

        } ، كىف الوصػػػػػل أيضػػػػػان بيػػػػػاف لإلعػػػػػراب، كإظهػػػػػار
عػافو جديػدة قػػد تغيػب عػن الػػذم دل يصػل السػػورتُت، كمػا كفيػو رياضػػة للسػاف علػى الفصػػاحة كالنطػق السػػليم  ١ت

 كوصل التنوين كإسقاط ٫تزة الوصل كالالـ الشمسية، كغَتىا.

1مكي القيسػي أجابكقد      
نػو ١تػا كانػت ]بسػم اهلل إ" بقولػو: أيضػان  علػة حػذؼ البسػملة بػُت السػورتُتعػن  

كعنػد ٚتاعػة الفقهػاء، أسػقطها  -أم عند من ترؾ البسػملة  -ليست بآية من كل سورة عنده  الرٛتن الرحيم[
يف كصػػلو السػػورة بالسػػورة، لػػ ال يظػػن ظػػاٌف أهنػػا آيػػة مػػن أكؿ كػػل سػػورة، فػػالقرآف عنػػده كلػػو كالسػػورة الواحػػدة 

إثبا ػػا يف فكمػػا ال يفصػػل بعػػض سػػوره كبعػػض بالتسػػمية، كػػذلك ال يفصػػل بػػُت سػػورة كسػػورة بالتسػػمية، فأمػػا 
 ."ا١تصحف ف ٪تا ذلك ليعلم فراغ سورة كابتداء أخرل

التاليػػػة  ةربعػػػإذا أردت أف تقػػػرأ لحمػػػزة مػػػن غيػػػر بسػػػملة فيجػػػب أف يكػػػوف ذلػػػ  ضػػػمن الشػػػروط األ إذان:
 وىي:
 كإف كانتا غَت متتاليتُت كآخر البقرة مع الكهف.حىت أف تكوف السور بنفس ترتيب القرآف،  .1

 السور ما عدا بُت الناس كالفاٖتة. أف الوصل متحقق بُت ٚتيع .2

 إذا انتقل القارئ من هناية سورة إذل كسط سورة يف نفس ترتيب ا١تصحف. .3

أف ال يقػػف القػػػارئ علػػػى هنايػػػة السػػػورة األكذل ا١تػػػراد كصػػػلها بالثانيػػػة فػػػ ف كقػػػف بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة  .4
بػػأفَّ علػػى القػػارئ عػػدـ  2قػػاؿكىػػذا قػػوؿ ٚتهػػور العلمػػاء، كال التفػػات ١تػػن  -باسػػتثناء التوبػػة  -الثانيػػة 

 اإلتياف بالبسملة، كذلك ألف القراءة سنة متبعة.

                                                 
، 1، ـ3الرسالة، ط مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب  القراءات وجوه عف الكشؼ طالب، أبي بف مكي 1

 .16، ص( ىػ1404

 .159ص، ( ىػ1403القري،  أـ جامعة ) مكة، السب ، القراءات في اإلقناع الباذش، عمي بف أحمدذلؾ قوؿ:  2
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" ال خػػالؼ بػػُت أىػػل األداء  ، بقولػػو:1كقػد رد العلمػػاء علػػى مػػن قػػاؿ مثػػل ذلػػك كمػػنهم اإلمػػاـ الػػداين
ىن مػن غػَت أف يوصػلهن ٔتػا قػبلهن أيف التسمية يف أكائل السور إذا قطع على أكاخر مػا قػبلهن مث ابتػد

 .-باستثناء براءة  -أم يف فصل البسملة كعدـ فصلها  -ىب من فصل كمن دل يفصل يف مذ
كػػػالن مػػػن الفاصػػػلُت بالبسػػػملة   إفَّ  : "- التنبيػػػو الثالػػػث -يف بػػػاب التنبيهػػػات  فقػػػاؿ 2أمػػػا ابػػػن اٞتػػػزرم

كالواصػػػلُت كالسػػػاكتُت إذا ابتػػػدأ سػػػورة مػػػن السػػػور بسػػػمل بػػػال خػػػالؼ عػػػن أحػػػد مػػػنهم إال إذا ابتػػػدأ 
سواء كاف االبتداء عن كقف أـ قطع، أما علػى قػراءة مػن فصػل هبػا فواضػح،  -كما سيأ    -)براءة( 

كأمػػا علػػى قػػراءة مػػن ألغاىػػا فللتػػربؾ كالتػيىػػػمهن ك١توافقػػة خػػط ا١تصػػحف ألهنػػا عنػػد مػػن ألغاىػػا إ٪تػػا كتبػػت 
ن بيػػػػدن مػػػن ألكؿ السػػورة تربكػػػان كىػػػو دل يلغهػػػا يف حالػػة الوصػػػل إال لكونػػػو دل يبتػػػدئ، فلمػػا ابتػػػدأ دل يكػػػ

اإلتياف هبا ل ال ٮتالف ا١تصحف كصالن ككقفان فيخرج عن اإلٚتاع فكػأف ذلػك عنػده كهمػزات الوصػل 
كلػػػذلك دل يكػػػن بيػػػنهم خػػػالؼ يف إثبػػػات البسػػػملة أكؿ الفاٖتػػػة سػػػواء  ٖتػػػذؼ كصػػػالن كتثبػػػت ابتػػػداءن 

كمػان، كلػذلك كػاف كصلت بسورة الناس قبلها أك ابتدئ هبػا ألهنػا كلػو كصػلت لفظػان ف هنػا مبتػدأ هبػا ح
 الواصل ىنا حااٌلن مرٖتالن.

إذا افتػػتح قراءتػػو بػػأكؿ سػػورة  -بػػُت القػػراء  -، قػػاؿ: "ال خػػالؼ بيػػنهم 3علػػي الصفاقسػػياإلمػػاـ كأمػػا 
عػن قطػع أك كقػف، كرٔتػا يظػن بعضػهم أف  -أم القارئ  -غَت براءة أنو يبسمل، كسواء كاف ابتداؤه 
 لك.االبتداء ال يكوف إال بعد قطع، كليس كذ

 

بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة ي فعليػػػو أفيقػػػف علػػػى هنايػػػة السػػػورة األكذل ا١تػػػراد كصػػػلها بالثانيػػػة إذا أراد القػػػارئ أف  إذان:
 كيكوف لو كجهاف، إما كصل البسملة ببداية السورة أك فصلهما. -باستثناء التوبة  -الثانية 

 

 يتضح ٦تا سبق أٌف ٟتمزة بُت السورتُت ثالثة أكجو، ىي:
 السورة مع بداية السورة اٞتديدة، دكف أخذ نفس، مع عدـ البسملة. كصل هناية .1
 الوقف على هناية السورة مث البسملة ) مع الوقف ( مث بداية السورة اٞتديدة. .2
 الوقف على هناية السورة مث البسملة مع كصلها ببداية السورة اٞتديدة. .3

وقف على اٞتميػع( ككػذلك كافقػو يف الوجػو الثالػث، إذان اإلماـ ٛتزة كافق اإلماـ حفص يف الوجو الثاين )كىو ال
 .، كخالفو يف الوجو األكؿ، ألف ٛتزة دل ييثبت البسملة فيو)كىو الوقف على األكؿ ككصل الثاين بالثالث(

                                                 
، ( ىػ1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البياف جام  الداني، عثماف عمرو أبو 1

 .152ص
 .263ص، ( ىػ1427، 1جالكبرى،  التجارية اىرة، المطبعة) الق العشر، القراءات في النشر محمد ابف الجزري، 2
 

 .20، ص( ىػ1425العممية،  الكتب دار ) بيروت، السب ، القراءات في النف  غيث الصفاقسي، محمد عمي 3
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 كقد استحب بعض العلماء كأىل األداء السكت بُت السورتُت يف أربعة مواضع، كا١تواضع األربعة ىي:
 و أىل التقول كأىل ا١تغفرة * ال ....... أقسم بيـو القيامة {.بُت ا١تدثر كالقيامة، } ى (أ 

 بُت االنفطار كا١تطففُت، } كاألمر يوم ذ هلل * كيله ......... للمطففُت {. (ب 

 بُت الفجر كالبلد، } كادخلي جنيت * ال ......... أقسم هبذا البلد {. (ج 

 .... لكل ٫تزة {.بُت العصر كا٢تمزة، } كتواصوا باٟتق كتواصوا بالصرب * كيله . (د 

 كعلة ىذا االختيار كقوع الشناعة ألف أكؿ ىذه السور األربعة ) كيله أك ال أيقسم (.

، منصػػوص عليػػو كغػػَت اجتهػػاد مػػن بعػػض العلمػػاء كىػػو غػػَت استحسػػاف ك أف مػػا سػػبق  والصػػحيح المختػػار ملػػـز
}  :مػن ذلػك يف القػرآف ٨تػو ، كٯتكػن نقضػو بوقػوع كثػَتكالراجح عدـ التفريق بػُت ىػذه ا١تواضػع األربعػة كغَتىػا

    }  مػن البقػرة 255آية  { ،      } مػن البقػرة 255آيػة ،

 {    }  من ا١ترسالت 44آية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         عشر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات ال

 

                                                                                                                 19      

 

 

 باب ميم الجمع
يم زائػػدة عػػن بنيػػة الكلمػػة تػػدؿ علػػى ٚتػػع ا١تػػذكر كيػػدخل فيهػػا اإلنػػاث، سػػواء كػػاف ذلػػك ىػػي مػػ مػػيم اٞتمػػع:

 .حقيقة أك تنزيالن 

 -محترزات التعريف:
 خرج منو ا١تيم األصلية ٨تو ] ًِبى، احكم، أدل [. ميم زائدة:

 خرج منو التثنية كاإلفراد ٨تو ] أهنكما [. تدؿ على ٚتع ا١تذكر:
 ليكم الصياـ [، فهي دالة على ا١تذكر كا١تؤنث.٨تو ] ع كيدخل فيها اإلناث:

 دخل فيها ٨تو ] منكم [ ف هنا دالة على اٞتمع حقيقة. حقيقة:
مػن  83دخػل فيهػا ٨تػو ] ملػ هم [ يف قولػو تعػاذل: } علػى خػوؼو مػن فرعػوف كملػ هم أف يفتػنهم {آيػة  تنزيالن:

ع.لكنو يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فرعوف كحده ك   ٚتي

 مة ميم اٞتمع:كمن عال
 ٨تو ) عليكم ( تصبح ) عليك (.إذا حذفت ال ٮتتل معٌت الكلمة : 

 1أف يرد قبلها أحد اٟتركؼ الثالثة التالية: 
 الكاؼ ٨تو } منكم {، كال تكوف الكاؼ إال مضمومة. - أ

 التاء ٨تو } كنتم {، كال تكوف التاء إال مضمومة. - ب

و ا١تثػػػػاؿ السػػػػابق، أك اء مضػػػػمومة ٨تػػػػا٢تػػػػاء ٨تػػػػو } أمػػػػوا٢تيم {، كقػػػػد تػػػػرد ا٢تػػػػ - ت
 م (.هبً مكسورة ٨تو ) 

 

 -١تيم اٞتمع حالتاف:أحواؿ ميم الجمع: 
أف يرد بعدىا ساكن، كأكثر القراء على ضمها من غَت صلة، حيث أف األصػل يف مػيم اٞتمػع  :األولىالحالة 

 ىػو: وصػلحػاؿ الالضم، ٨تو } كإذ فرقنا بكػمي البحػر {، فػ ذا كقػع قبػل مػيم اٞتمػع ىػاء، فمػنهج اإلمػاـ ٛتػزة 
 بكسػػػر أك يػػػاء: أف تكػػػوف ا٢تػػػاء مسػػػبوقة الشػػػرط األكؿضػػػم مػػػيم اٞتمػػػع ككػػػذلك ا٢تػػػاء الػػػيت تسػػػبقها بشػػػرطُت، 

                                                 
بمعنػى ىممػوا اقػرؤوا  و، فيػ19استثني موض  واحد وق  فيو قبؿ ميـ الجم  ىمػزة، وىػو موضػ  الحاقػة ؤ ىػاـؤ   آيػة  1

قاؿ بعػض أىػؿ الم ػة: المعنػى ىػاكـ، أبػدلت الكػاؼ ىمػزةت كمػا أشػار القتيبػيت قػاؿ الرضػي: ) ىػا ( اسػـ لخػذ،  كتابيو،
ىػذه الم ػات: أف تمحػؽ ا لػؼ ىمػزة مكػاف الكػاؼ وتصػريفيا تصػريؼ الكػاؼ نحوىػا ) ىاؤمػا،  ىحػدإوفيو ثماف ل ػات: 

، ىاءِ  حكػاه سػيبويو فػي كتابػو فقػاؿ: العػرب تقػوؿ: ىػاَء يػا  ، ىاؤف (، وقاؿ أبو القاسػـ فييػا ل ػات أجودىػا مػاءَ ، ىاىاـؤ
رجؿ بفتح اليمزة، وىاِء يا امرأة بكسرىا، وىاؤما يا رجالف أو امرأتاف، وىاـؤ يا رجاؿ، وىاؤف يا نسوة، فالميـ في ىػاـؤ 

 كالميـ في أنتـ وضميا كضميا في بعض ا حياف.
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} بًػػػػهيمي  :األمثلػػػة علػػػى تػػػوافر الشػػػرطُتمػػػن ك  ،سػػػاكنحػػػرؼ  مػػػيم اٞتمػػػع بعػػػد : أف يقػػػعالشػػػرط الثػػػاينسػػػاكنة، 
{، فػ ف كقػف  القتاؿ مي هي علي اليت، مي قبلًتهي وهًبيمي العجل، ، عليهيمي الباب، يريهيمي اهلل، قلاألكلياف مي هي ، علياألسباب

القارئ على الكلمة اليت آخرىا ميم اٞتمع أعاد الكسرة إليها ٨تو ) يػريًهم، قلػوهًبًم (، أمػا إذا دل يقػع قبػل ا١تػيم 
لػو يف ساكنة ف فَّ ميم اٞتمع تضم كيبقى اٟترؼ الػذم يسػبقها علػى حا بكسر أك ياءىاء، كىذه ا٢تاء مسبوقة 

 اٟتركة، ٨تو } كأنتمي األعلوف ، أ٢تاكمي التكاثر {.

 يػػػردأف أف يػػرد بعػػدىا حػػػرؼ متحػػرؾ، كاإلمػػاـ ٛتػػزة موافػػق لإلمػػػاـ حفػػص يف ىػػذا النػػوع، إال  الثانيػػة:الحالػػة 
 كىذا ما سنتحدث عنو يف باب ا١توصوؿ كا١تفصوؿ. ،بعدىا ٫تزة قطع

 
{ سػػواء كصػػػل أـ ، لػػػديهم } علػػػيهم، إلػػيهم :ثالثػػػة كىػػي ٛتػػػزة بضػػم ا٢تػػػاء يف ألفػػاظاإلمػػاـ قػػػرأ : 1 مبلحظػػة

 .-كحفص-؛ أما يف ٨تو ] فال جناح عليًهما أف ييصلحا [ فاإلماـ ٛتزة يقرأ ىذا اللفظ بكسر ا٢تاء كقف
 

   }  :قولػو تعػاذل(، كلفػظ ) نبػ هم ( ٨تػو  أنبػ همحاؿ الوقف علػى لفػظ )  :2مبلحظة 

  سػيأ  يف بػاب الوقػف ا٢تمػزة يػاء علػى ٨تػو مػا البقرة، ف ف لإلمػاـ ٛتػزة كقفػان إبػداؿ من  33{ آية
 ، مث لو بعد اإلبداؿ كجهاف:ما قبلها كسركذلك لسكوهنا ك  على ا٢تمز،

 ،إلػػػيهيم ،علػػػيهيم]علػػػى أصػػلها يف الضػػػم، ألف ٛتػػػزة يضػػم ا٢تػػػاء يف كذلػػػك  -كىػػػو ا١تقػػدـ  -ا٢تػػػاء ضػػم  األوؿ:
 [. هبيمي األسباب، كعليهيمي اٞتالء ٨تو ]ككصالن، ككذلك يضم ا٢تاء مع ا١تيم يف  ان كقف[  لديهيم
 .(زكيًهمي ،بالياء اليت أبدلت من ا٢تمزة )أنبًيهم كنبًيهم( كما تكسر يف مثل )فًيهم كسر ا٢تاء، اعتدادان   الثاني:
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 اء الكنايةباب ى 
الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن ا١تفػرد ا١تػذكر الغائػب، كتسػمى أيضػان ىػاء الضػمَت، كتعػرؼ  سبب تسميتها هباء     

 يف اصطالح القراء با٢تاء الزائدة الدالة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب.

مػػن مػػرًن، كخػػرج بقولنػػا ) الدالػػة  45زائػػدة ( ا٢تػػاء األصػػلية ٨تػػو ] لػػ ن دل تنتػػًو [ اآليػػة الكقػػد خػػرج بقولنػػا )      
فرد ا١تذكر الغائب ( ا٢تاء الدالة على ا١تفرد ا١تؤنث ٨تو ] إليهػا [، كالدالػة علػى التثنيػة ٨تػو ] عليهمػا [، على ا١ت

 كالدالة على اٞتمع مطلقان ٨تو ] إليهم، إليهنَّ [.

 كتتصل ىاء الكناية باالسم ٨تو } إذل أجلو {، كبالفعل ٨تو } كيعلميو {، كباٟترؼ ٨تو } إليو {.      

ل يف ىػػاء الكنايػة الضػػم ٨تػو } لىػػوي {، إال أف يقػع قبلهػػا كسػر أك يػػاء فتكسػر للمناسػػبة، كقػد تضػػم كاألصػ     
مػػػن الكهػػػف،  63} كمػػػا أنسػػػانيوي إال الشػػػيطاف { آيػػػة عمػػػالن باألصػػػل، كمػػػا يف ركايػػػة حفػػػص يف قولػػػو تعػػػاذل: 

و قولػػػو تعػػػاذل: } ألىلػػػوي ٨تػػػمػػػن الفػػػتح، ككمػػػا قػػػرأ اإلمػػػاـ ٛتػػػزة  11كقولػػػو تعػػػاذل: } ٔتػػػا عاىػػػد عليػػػوي اهلل { آيػػػة 
 .من القصص 29آية  من طو، ك 11{ آية امكثوا

 :حاالت ىي أربع يف القرآف الكرًن٢تاء الكناية : أحواؿ ىاء الكناية
 .{اهلل ا١تلك  ه، أف ءاتاف، كءاتيناه اإل٧تيلءافيو القر أف تقع بُت ساكنُت ٨تو }  .1

 .{ًو األعلى لو ا١تلك كلو اٟتمد، ربن  قوليو اٟتق، }دىا ساكن ٨تو أف يكوف قبلها متحرؾ كبع .2

 .1ال ٬تتمع ساكنافكي   اٟتالتُتىاتُت يف  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء ك 
 ، ، خذكه فاعتلوه إذل سػواء اٞتحػيمكشرىكه بثمن }يكوف قبلها ساكن كبعدىا متحرؾ، ٨تو أف  .3

 .{عقلوه كىم 

 .ٟتالةيف ىذه ا لكناية التابعةاال يصل ىاء  ٛتزةكمنهم اإلماـ  راءالق كٚتهور

 .{ فأخرج بًو ًمن الثمرات }أف تقع بُت متحركُت ٨تو  .4

ٚتيع القراء يصل ا٢تاء بواك لفظية إف كانت مضػمومة كبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف فَّ كيف ىذه اٟتالة 
 لبعضهم. ثٍتػستي اما 
 

 :لئلماـ حمزةأحكاـ ىاء الكناية 
 حفص يف باب ىاء الكناية يف التارل:يتلخص ا٠تالؼ بُت ٛتزة ك 

                                                 
1
مة الياء بواو وتشديد التاء في ) تميى (، مف قولو تعالى ) فأنت ، فقد قرأه البزي عف ابف كثير بصاً واحد اً إل موضع  

 مف سورة عبس. 10عنو تَّميى ( ارية 
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 :1يف الكلمات التالية ،ا٢تاء من غَت صلة ب سكاف ٛتزةقرأ  - أ

1)  {   معػػػػػػان، آيػػػػػػة }مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف، ىكػػػػػػذا ] 75  

 .] 

2)  {   آيػػة }مػػن الشػػورل،  20مػػن آؿ عمػػراف ، كآيػػة  145

 [.   ىكذا ]

3)  +4 ) {      آيػػة }مػػن النسػػاء،  115

 .[     ] ىكذا 

يف قولػػو ، ا٢تػػاء بيػػاء لفظيػػة مػػع صػػلة ،ا٢تػػاءك  بكسػػر القػػاؼ لػػف عػػن خػػالدٓتي قػػرأ ٛتػػزة  - ب
[  من النور، ىكػذا ] 52{ آية   تعاذل: }

 [.   كالوجو اآلخر ٠تالد ىو إسكاف ا٢تاء، ىكذا ]

مػػن طػػو،  10{ آيػػة   كصػػالن يف قولػػو تعػػاذل: }  2قػػرأ ٛتػػزة بضػػم ا٢تػػاء - ت

 .{  ىكذا }  القصص، من 29آية ك 

 :ا٫ت ُتموضع يفبكسر ا٢تاء ٛتزة قرأ  - ث

، مػػػن الكهػػػف 63{ آيػػػة     قولػػػو تعػػػاذل: }  .1

 .[    ىكذا ] 

مػػػػػػػػػن  11 { آيػػػػػػػػػة      قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل: }  .2

 كال ٮتفػػػػػػػػػػػػػى[،       ىكػػػػػػػػػػػػػذا ] الفػػػػػػػػػػػػػتح، 
ترقيػق الػالـ مػن لفػظ اٞتاللػة ألنػو سػبقها  ا١تفصوؿ، كذات الياء، ككذلك

 كسر.

                                                 
مف  28زاد حمزة عمى ا لفاظ ا ربعة، لفظيف وقد وافؽ فييما حفص، حيث قرأىما باإلسكاف وىما لفظ )فألقو( آية  1

 ء.مف الشعرا 36مف ا عراؼ وآية  111النمؿ، ولفظ )أرجو( آية 
وجو القراءة بالضـ ىو عمى أصؿ الكممة، وعمى ل ة مف يقوؿ: مررت ِبُو يا فتى، أو ىي مناسبة وعالمو عمى ضـ  2

 كممة ) امكثوا (.
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   يف قولػػو تعػػاذل: }  -أم دكف صػػلة  -قػػرأ ٛتػػزة بقصػػر ا٢تػػاء  - ج

 [.  من الفرقاف، ىكذا ]  69{ آية 

  } يف قولػػػػو تعػػػػاذل:  تػػػػاء تأنيػػػػث منصػػػػوبةىػػػػاء الكنايػػػػة ب بػػػػداؿ قػػػػرأ  - ح

    مػن  21{ آية[ لقمػاف، ىكػذا   ] ،
 .كاإلخفاء عند الظاء جلي

     رأ ْتػػذؼ ىػػاء الكنايػػة كصػػالن ككقفػػان يف قولػػو تعػػاذل: } قػػ - خ

   35{ آية [ من يس، ىكذا   ]1. 

     قػػػرأ ْتػػػذؼ ىػػػاء الكنايػػػة يف قولػػػو تعػػػاذل: }  - د

  71{ آية  [ من الزخرؼ، ىكذا   ]2. 

{     يف قولػو تعػاذل: }  لفظيػة قرأ بضم ىاء الكناية مع صلتها بػواك - ذ

 من الطالؽ، ىكذا ] 3آية    ]3. 

   يف قولػػو تعػػػاذل: }  لفظيػػة ءقػػرأ بكسػػر ىػػاء الكنايػػة مػػع صػػلتها بيػػا - ر

   من األنعاـ، ىكذا  124{ آية [ ]4. 

 مبلحظة:
مػػن الزمػػر ، بالضػػم  7{ آيػػة     يقػػرأ ٛتػػزة لفػػظ ) يرضػػو ( يف قولػػو تعػػاذل: }      
 من غَت صلة كحفص. -ضم ا٢تاء  -
 
 

                                                 
 يصبح ىذا الموض  مف قبيؿ الساكف المفصوؿ، ول يخفى ما لحمزة فيو مف حكـ. 1

 .ل يخفى حذؼ الياء وصاًل للتقاء الساكنيف 2
وفتح الراء، فيترتب عمى ذلؾ ضـ ىاء الكناية وذلؾ لمناسبة فتح الراء، كذلؾ  بتنويف ال يف وض لمقرأ حمزة ىذا ا 3

 .يصبح ىذا الموض  مف قبيؿ الساكف المفصوؿ، ول يخفى ما لحمزة فيو مف حكـ
كناية ، فيترتب عمى ذلؾ كسر ىاء الىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة ألؼ بعد الالـ حمزةقرأ  4

 .وذلؾ لمناسبة كسر التاء
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 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز ٔتيػػزتُت فءاالقػػر ا١تهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد كذلػػك ألف  بػػوابمػػن األ كالقصػػر ا١تػػديعػػد بػػاب      
٫تا الغن ) الغنة ( كا١تد كلعل األصل يف ا١تد ما أخرجو اإلمػاـ البخػارم رٛتػو اهلل يف صػحيحو عػن قتػادة  العرب
 :س بػػن مالػػك سػػألت أنػ -أنػو قػػاؿ  عػن قػػراءة النػػيب كػػاف ٯتػػد مػدان " كيف ركايػػة أخػػرل " كػػاف  :فقػاؿ "

قػرأ علػى ابػن  أف رجػالن  أخرجػو اٟتػافظ السػيوطي يف الػدر ا١تنثػور، كصػححو األلبػاينٯتد صوتو مدان "، كأيضان ما 
قرأنيهػا رسػوؿ أم بدكف مػد فقػاؿ ابػن مسػعود مػا ىكػذا أ ةلصدقات للفقراء كا١تساكُت { مرسلمسعود } إ٪تا ا

{ إ٪تا الصػدقات للفقػراء كا١تسػاكُت أقرأنيها } :ككيف أقرأىا إياؾ يا أبا عبد الرٛتن فقاؿ :فقاؿ الرجل اهلل  
 للرجل القراءة بدكف مد. كالشاىد ىنا أف ابن مسعود دل يرضى  ،كمدىا

، أمػػا مصػػطلح ا١تػػد فقػػطا١تػػد ٔتقػػدار حػػركتُت عنػػد علمػػاء التجويػػد ييػػراد بػػو مصػػطلح القصػػر إذا أيطلػػق  مالحظػػة:
 فا١تراد منو ا١تد زيادة على حركتُت.

 المد:في  حمزةمذىب اإلماـ 
 .كا١تنفصل ا١تد ست حركات 1يف ا١تد ا١تتصل ٛتزةلإلماـ 

يف ىػذا البػاب،  ركػات كحفػص، كلكنػو زاد بعػض األلفػاظٯتد اإلماـ ٛتزة ا١تػد الػالـز ٔتقػدار سػت ح مالحظة:
 .كما سيأ  بيانو  اإلدغاـ بسبب

 
 أحكاـ النوف الساكنة والتنوينباب 

 فيما يلي: مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال كىذا الباب يف ٣تملو
  { :قرأ ٛتزة ب ظهار نوف السُت عند ا١تيم من قولو تعاذل  آية }من الشعراء كالقصص. 1 

 النػوف يف الػراء مػن قولػو تعػاذل: اإلماـ ٛتػزة أدغم (    آيػة )مػة، ألنػو ال يسػكت يف مػن القيا 27
 ىذا ا١توضع ٥تالفان يف ذلك اإلماـ حفص.

                                                 
في المد المتصؿ يشترط أف يكوف وصاًل، أما في حالة الوقؼ عمى الكممة، فإما أف ُيمتن  المد كميًا كما في ]خطي ة،  1

ذا كاف اليمز متطرفًا فمو فمو في المد اإلشباع والقصر، أما إ اً بري ًا[، أو يختمؼ مقدار المد فإذا كاف اليمز متوسط
 والتوسط والقصر باإلضافة إلى بعض التفصيالت ا خرى، وىذا ما سيتـ شرحو في باب الوقؼ عمى اليمز شباعاإل

 .عند حمزة
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  إذا جاء بعد ] النوف الساكنة أك التنوين [ حرؼ الواك أك حرؼ الياء فػ ف اإلمػاـ خلػف يػدغمهما بغػَت
اٟتػػرؼ األكؿ مػػن جػػنس الثػػاين مػػع التشػػديد  ييػػػقلىبىػػو أٌف حقيقػػة اإلدغػػاـ أف  1ة يف ذلػػكتػػغنػػة، كحج

مػا  ىػو: لصػفاتو أثػر، أمػا حجػة اإلمػاـ خػالد كمػن كافقػو مػن القػراء يف إبقػاء الغنػة كال يبقى للحرؼ كال
 يف بقائها من الداللة على اٟترؼ ا١تدغم.

 
 

 السكتباب 
ترؾ اإلماـ ٛتزة السكتات الواجبة عند اإلماـ حفػص، مػع األخػذ بعػُت االعتبػار أنػو يػدغم مػا يصػلح منهػا     

 ، لتوفر شركط اإلدغاـ فيهما.(    ، ) لإلدغاـ كذلك يف 

 عنػد اإلمػاـ حفػص، أقصػد ماـ ٛتزة سكتة كاحدة جائزة، كىي إحدل السكتتُت اٞتػائزتُتعند اإل -مبلحظة:
أم سورة تسبق سػورة التوبػة مػع التوبػة نفسػها، أمػا السػكتة اٞتػائزة الثانيػة عنػد حفػص كالػيت  هناية السكتة على

، فػػال سػػكت فيهػػا عنػػد ٛتػػزة، ألف اإلمػػاـ ٛتػػزة ٭تػػذؼ ىػػاء السػػكت يف اٟتاقػػةىػػي علػػى لفػػظ } ماليػػو { مػػن 
 .2فتلتقي الياء ا١تفتوحة من ىذا اللفظ مع ىاء )ىلك( فيكوف اٟتكم بينهما إظهاركصالن )ماليو( 

 كما أفَّ ٟتمزة السكت على ا١توصوؿ كا١تفصوؿ كما سيأ  شرحو.
 
 

 كالسكت الوقفؽ بُت ك الفر 
 زمن السكت.زمن الوقف أطوؿ من  (1
 .عادةن  تنفس معو القارئ، أما السكت فال يتنفس معويالوقف  (2
ٮتػل  للقػارئ أف يقػف علػى أم كلمػة مػا دل السكت ال ٬توز إال عن طريق الركايػة، أمػا الوقػف فيجػوز (3

 با١تعٌت.
أمػػا السػػكت فتكمػػل القػػراءة مػػن سػػتأنف القػػراءة ٔتػػا قبػػل ا١توضػػع ا١توقػػوؼ عليػػو، ت قػػف أفلو يف ا٬تػػوز  (4

 .سكتةبعد ال
 الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أك حرؼ. (5

 
 
 

                                                 
 .160، ص( ىػ1420مكتبة الصفا،  ) القاىرة، التجويد، عمـ في المفيد القوؿ نياية نصر، مكى محمد 1
 

 راج  باب مرسـو الخط. 2
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 الموصوؿ والمفصوؿباب 
، فتصػػبح ىػػذه لتعريػػفا" أؿ "  ا١تقصػػود با١توصػػوؿ أف تكػػوف الكلمػػة الػػيت أك٢تػػا ٫تػػزة قطػػع مسػػبوقة بػػػ ا١توصػػوؿ:

 .٨تو } اآلخر { " أؿ " الكلمة موصولة، أم موصولة بػ

ا١تفصػػػوؿ أف تكػػػوف الكلمػػػة الػػػيت أك٢تػػػا ٫تػػػزة قطػػػع منفصػػػلة عػػػن السػػػاكن ا١توجػػػود يف آخػػػر ا١تقصػػػود ب صػػػوؿ:ا١تف
 الكلمة اليت سبقتها، ٨تو }من ءامن{.

 لغة: ٖتويل كتغَت الشيء عن مكانو.النقل  :النقل
 كن قبلها مع حذؼ ا٢تمزة للتخفيف، كىو لغة لبعض العرب.ا اصطالحان: نقل حركة ٫تزة القطع إذل الس

 -وصوؿ:أواًل: الم
 كييػػزادلػػو السػػكت فكصػػالن ، أمػػا علػػى ا١توصػػوؿ بػػوجهُت ك٫تػػا: النقػػل كالسػػكت الوقػػفمػػنهج اإلمػػاـ ٛتػػزة      

لفػػػظ ] شػػػي ان ك شػػػيء [، فهػػػو يشػػػبو  ،كينػػػدرج مػػػع ا١توصػػػوؿ يف نفػػػس اٟتكػػػم كلكػػػن كصػػػالن ، ٠تػػػالد التحقيػػػق
اإلبػداؿ  كألحمػزة النقػل كقفػان ف ، أمػا٠تػالد التحقيػق كييػزادالسػكت ا١توصوؿ يف الشكل، فحكمو كصػالن ٟتمػزة 

 ىكذا ) شيَّا ، شٌي (. اإلبداؿ مع اإلدغاـالنقل ىكذا ) شيىا ، شٍي (، كيكوف  فيكوف، مع اإلدغاـ
 

 -ثانياً: المفصوؿ:
التحقيػػق  لػوفكصػػالن ، أمػا ف السػػكتلػ٠ت كييػػزادا١تفصػوؿ بالنقػػل كالتحقيػق  علػػى الوقػفمػنهج اإلمػاـ ٛتػػزة      
كيندرج مع ا١تفصػوؿ يف نفػس اٟتكػم كلكػن كصػالن، ] مػيم اٞتمػع الػيت بعػدىا ٫تػزة قطػع ، ٠تلف السكت كييزاد

، ٠تلػػف السػػكت كييػػزادٟتمػػزة كصػػالن: التحقيػػق " [، فهػػو يشػػبو ا١تفصػػوؿ يف الشػػكل، فحكمػػو  رهبػػٍم إال ٨تػػو: "
يف زة قطػػع ، كال يوجػػد نقػػل، أم حكػػم مػػيم اٞتمػػع الػػيت بعػػدىا ٫تػػ٠تلػػف السػػكت كييػػزادكقفػػان: ٟتمػػزة التحقيػػق ك 

 .٠تلف السكت كييزاد: التحقيق حاليت الوصل أك الوقف ىو

مالحظػػػة: إذا قلنػػػا كقفػػػان فهػػػذا يعػػػٍت أننػػػا نقػػػف علػػػى الكلمػػػة الػػػيت فيهػػػا ا٢تمػػػز، ففػػػي ٨تػػػو )اآلخػػػرة( نقػػػف علػػػى 
أمػا إذا قلنػا كصػالن فنقصػد بػذلك أننػا نصػل الكلمػة  ،آخرىا، كيف ٨تػو )مػن آمػن بػاهلل( ف ننػا نقػف علػى )آمػن(

لػػيت فيهػػا ا٢تمػػز ٔتػػا بعػػدىا حػػىت لػػو كقفنػػا علػػى الكلمػػة الػػيت بعػػد الكلمػػة الػػيت هبػػا ٫تػػزة، مثػػل )بػػاهلل( يف ا١تثػػاؿ ا
 السابق.
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 زيادة إيضاح وبياف:
ف أحػػد٫تا: السػػكت علػػى بػػاب ا١توصػػوؿ كا١تفصػػوؿ، ا٠تلػػف كجهػػ و يكػػوف حػػاؿ الوصػػل٦تػػا سػػبق أنٌػػ يظهػػر     

كت علػى "أؿ" ك "شػيء" أم ا١توصػوؿ؛ ك٠تػالد كجهػاف أيضػان: تػرؾ كالثاين: ترؾ السكت على ا١تفصوؿ كالسػ
 :تلخيص عاـ ١تا سبقالسكت على اٞتميع، كالثاين: السكت على ا١توصوؿ، كما يلي 

 ( ىو: األخر٨تو )  وصوؿا١تساكن ال حكم
 .٠تالد التحقيق، كقفان: ٟتمزة النقل كالسكت كييزادكصالن: ٟتمزة السكت 
 ىو: ( شيءحكم لفظ ) شي ان، 

 .اإلبداؿ مع اإلدغاـ كأ٠تالد التحقيق، كقفان: ٟتمزة النقل  كييزادكصالن: ٟتمزة السكت 
 ٨تو: ) من ءامن ( ىو: فصوؿا١تساكن ال حكم

 .٠تلف السكت كييزاد٠تلف السكت، كقفان: ٟتمزة النقل كالتحقيق  كييزادكصالن: ٟتمزة التحقيق 
 ( ىو: رهبٍم إال٨تو: )  ميم اٞتمع حكم
 ٠تلف السكت كييزادككقفان: ٟتمزة التحقيق  كصالن 

 
   -:اتمبلحظ

 عند خلف. وصوؿال يوجد ٖتقيق يف ا١ت (1

 ال يوجد سكت يف ا١تفصوؿ عند خالد. (2

 .بتاتان  يف حاؿ الوصل ال يوجد نقل عند اإلماـ ٛتزة (3
 

حقػق كصػالن يف ا١توصوؿ، أك ا١تفصوؿ: إذا سكت القارئ كصالن فيًتتب عليو السكت كقفان، كإذا  -:1 فائدة
همػا، أم السػكت مػع السػكت كالتحقيػق مػع التحقيػق كالنقػل ل عػاـ مػع كليفيًتتب عليػو التحقيػق كقفػان، كالنقػ

 عاـ.

، جاز لك حاؿ الوقف علػى ٨تػو } األرض، [)أؿ( ك )شيء( ] على ا١توصوؿ كصالن  إذا قرأت بالسكت إذان:
كصػػػالن فلػػػيس لػػػك كقفػػػان يف األمثلػػػة  نَّ علػػػيهاإلنسػػػاف، اآلخػػػر { النقػػػل كالسػػػكت، كإذا قػػػرأت بػػػًتؾ السػػػكت 

إذا قػػرأت بالسػػكت كصػػالن فلػػك فيػػو كقفػػان النقػػل  ٨تػػو ) مػػن آمػػن ( السػػابقة ك٨توىػػا إال النقػػل؛ أمػػا يف ا١تفصػػوؿ
 ، كإذا حققت ا١تفصوؿ كصالن فلك فيو كقفان النقل كالتحقيق.سكتكال
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           يف قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاذل: }  -:2فائػػػػػػػػدة 

  العنكبػػػوت، يف حػػػاؿ الوقػػػف علػػػى ] أحسػػػب [ يكػػػوف مػػػن قبيػػػل السػػػاكن ا١تفصػػػوؿ مػػػن  1{ آيػػػة
يف  ، مع االنتباه أنو يف حاؿ النقل يكػوف لإلمػاـ ٛتػزة٠تلف السكت كييزادكقفان: ٟتمزة النقل كالتحقيق فيكوف 

مشػاهبة  -على األصػل، كالقصػر للعػارض كىػو نقػل حركػة ا٢تمػزة للمػيم  –كىو ا١تقدـ  - ء ا١تيم ( اإلشباع) يا
 .أربعة، فيكوف ٣تموع األكجو ٟتمزة -١تيم آؿ عمراف

 
حػػذؼ البسػػملة، كبنػػاءن عليػػو ف نػػو يف  -سػػورتُت بػػنػىفىسو كاحػػد  كصػػل عنػػد -ٟتمػػزة بػػُت السػػورتُت  -:3فائػػدة 

كلمػػة يف السػػورة، بػػأكؿ كلمػػة يف السػػورة التاليػػة، كيًتتػػب علػػى ذلػػك أحكػػاـ التجويػػد حػػاؿ الوصػػل تلتقػػي آخػػر  
مػػن إدغػػاـ أك إخفػػاء أك سػػكت كغَتىػػا مػػن أحكػػاـ، كالسػػور الػػيت بػػدايتها حػػركؼ مقطعػػة كقبلهػػا سػػورة تنتهػػي 

  بكلمػػػة منونػػػة دل تػػػرد إال يف موضػػػعُت، ٫تػػػا: آخػػػر األنعػػػاـ مػػػع أكؿ األعػػػراؼ يف قولػػػو تعػػػاذل: } 

        { :كآخػػػػر لقمػػػػاف مػػػػع أكؿ السػػػػجدة، يف قولػػػػو تعػػػػاذل ،} 

        } ،-  ىنػػا مػػع مػػا قبلهػػا مػػن كلمػػػة  -فػػاٟتركؼ ا١تقطعػػة
 كييػػزاد: ٟتمػزة التحقيػق )أم كصػل اٟتػػركؼ ا١تقطعػة ٔتػا بعػػدىا( كصػالن ن ا١تفصػوؿ فيكػػوف تعتػرب مػن قبيػػل السػاك

 .٠تلف السكت كييزاد: ٟتمزة النقل كالتحقيق )أم الوقف على آخر اٟتركؼ ا١تقطعة( كقفان ك ٠تلف السكت، 
   أما السور اليت تنتهي بساكن كبعدىا سورة تبػدأ هبمػزة قطػع فمتعػددة، كذلػك ٨تػو قولػو تعػاذل:}

        { :كقولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاذل ،}      

      { :كقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاذل ،}       

  .حيث تعامل ٚتيع ا١تواضع السابقة كما شاهبها معاملة ا١تفصوؿ ،} 
 

 ؟.-كذلك من طريق الشاطبية- سكت على حركؼ ا١تد اليت بعدىا ٫تزة١تاذا ال يي  -:1 لطيفة
زئ عن1قاؿ اإلماـ الداين      سكت قبل ا٢تمز ال ، فيما نقلو سليم عن ٛتزة: إذا مددت اٟترؼ فا١تد ٬تي

 قبل ا٢تمز.  –أم ال يسكت  –با٢تمز بعد ا١تد ال يقف  ىفكاف إذا مد أت
زئ عن السكت، معٌتن حسنه لطيفه  قاؿ اإلماـ الداين معلقان على ذلك: كىذا الذم قالو ٛتزة من أفَّ ا١تد ٬تي

عد كبي  ن٠تفائه نو بياف ٢تؼ ا١تد إ٪تا ىك داؿه على كفور معرفتو كنفاذ بصَتتو، كذلك أفَّ زيادة التمكُت ٟتر 
                                                 

 .273ص، ( ىػ1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  ءاتالقرا في البياف جام  الداني، عمرو أبو 1
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أيضان، ف ذا  نفتػيٍقول هبا على النطق، هبا ٤تققة، ككذا السكوت على الساكن قبلها إ٪تا ىو بياف ٢ت نرجها٥ت
 .(ىػج لبياف السكت عليها، ككفى ا١تد من ذلك كأغٌت عنو )أ. التمكُت ٟترؼ ا١تد قبلها دل ٭تت بػييننت بزيادة

 أغنتنا عن السكت. كاليت ىدفها بياف للهمز بياف ا٢تمز، كزيادة ا١تدٔتعٌت أف السكت كاف ا٢تدؼ منو 
 
 

 ١تاذا ال يوجد نقل عند الوقف على ميم اٞتمع، ٨تو: } عليكم أنفسكم، كذلكم إصرم {؟. :2 لطيفة
ىذا من جهة كمن جهة أخرل ألف ميم اٞتمع ال تقبل ٚتيع اٟتركات، أك بشكل أدؽ فهي ال تقبل الفتح، 

من أجل صل ميم اٞتمع ىو الضم، كسكنت ألجل العارض، فال ٬توز لنا بعد أف أسكناىا معركؼ أٌف أ
 .كىي حركة النقل لعارض أف نعطيها حركة جديدة عارضةا
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 ، وميم الجمعشيئاً و  شيءمذىب حمزة وراوييو في الساكن الموصوؿ، والمفصوؿ، ولفظ تلخيص ل
 

 ولالساكن الموص الحالة الراوي
 ) األرض (

 الساكن المفصول
 ) من ءامن (

 لفظ
 شيء -شيئًا 

 ميم الجمع
 ) عنيم أمواليم (

 التحقيق السكت وصلال خمف
 التحقيق السكت السكت

 سكتال

 النقل وقفال خمف
 السكت

 –النقل 
-التحقيق 
 السكت

 -النقل 
اإلبداؿ مع 
 اإلدغاـ

 التحقيق
 سكتال

 السكت وصلال خالد
 لسكتا التحقيق التحقيق

 التحقيق التحقيق

 النقل وقفال خالد
 السكت

 النقل
 التحقيق

 -النقل 
اإلبداؿ مع 
 اإلدغاـ

 التحقيق

حمزة 
 براوييو

 السكت وصلال
 التحقيق

 التحقيق
 سكتال

 السكت
 التحقيق

 التحقيق
 السكت

حمزة 
 براوييو

 النقل وقفال
 السكت

 -النقل 
 –التحقيق 
 السكت

 -النقل 
اإلبداؿ مع 
 اإلدغاـ

 حقيقالت
 سكتال

يف اٞتػػدكؿ السػػابق ذيكػػر مصػػطلح: ٛتػػزة براكييػػو، كا١تقصػػود بػػو اجتماعهمػػا يف القػػراءة كعػػدـ تقػػدًن  مالحظػػة:
 أحد٫تا. 
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بكلمػة يف  -اختبػاران  -من ا١تعلـو أٌف ٟتمزة يف ا١توصوؿ كقفػان النقػل كالسػكت، فػ ذا ابتػدأ القػارئ  -:3 لطيفة
أف يقف عليها يف نفس الوقت، فيجػوز لػو حػاؿ النقػل أف يبتػدئ هبمػزة باب ا١توصوؿ، ٨تو: ) األرض ( كأراد 

الوصل، كما ٬توز لو االبتداء بالالـ، كىػو يف ىػذا األمػر موافػق لإلمػاـ كرش؛ إذان يف حػاؿ االبتػداء بنحػو كلمػة 
 )األرض( كما شاهبها كالوقف عليها، فلحمزة ثالثة أكجو، ىي:

 )االىرض(.النقل كيكوف معو االبتداء هبمزة الوصل  - أ
رض(. - ب  النقل كيكوف معو االبتداء بالالـ )الى
 السكت. - ت

جػائزاف  -أم النقل مع االبتداء هبمػزة الوصػل أك الػالـ  -بقولو: كىذاف الوجهاف  1كما سبق أكده ابن اٞتزرم
 يف كل ما يينقل إليو من المات التعريف لكل من يىنقيل.

 
 - ان علػػى اٟتػػرؼ الػػذم يسػػبق ا٢تمػػزة ككػػاف اٟتػػرؼ منونػػت إذا أراد القػػارئ أف يسػػكيف قػػراءة ٛتػػزة  -:4 لطيفػػة

قػػػف علػػػى نػػػوف التنػػػوين، يى  {، ف نػػػوكقولػػػو تعػػػاذل: } طػػػَتان أبابيػػػل   -سػػػواء أكػػػاف تنػػػوين فػػػتح أك ضػػػم أك كسػػػر 
  }  :كاقػػفه عليهػػا كقولػػو تعػػاذل القػػارئ علػػى الكلمػػة ككػػأفٌ فيهػػا سػػكت  يي يتحفػػص الػػركايػػة ٓتػػالؼ 

 ككمػا سػبق ذكػره  -ألف العوض، أمػا ٛتػزة ف نػو يقػف يف ا١تثػاؿ األكؿ  على يث أف حفص يقف{، ح
علػػى نػػوف التنػػوين، كلػػييعلم أٌف سػػبب سػػكت ٛتػػزة علػػى ا١توصػػوؿ كا١تفصػػوؿ ىػػو التجويػػد كالتحقيػػق كتبيػػُت  -

أم ٠تفػػاء  -فائهػا بيانػػان ٢تػا ٠ت ةعلػى السػاكن الواقػػع قبػل ا٢تمػز  كػانوا يسػػكتوف: "2ا٢تمػز ال الوقػف، قػػاؿ الػداين
ىػػػػذا السػػػػكت االسػػػػتعانة علػػػػى إخػػػػراج ا٢تمػػػػزة مػػػػن كالغػػػػرض ": 4، كالسػػػػخاكم3، كقػػػػاؿ ابػػػػن اٞتػػػػزرم"-ا٢تمػػػػزة 

 ."كٖتقيقها باالسًتاحة قبلها

 فعند السكت على اٟترؼ الساكن السابق للهمزة ف ننا نستطيع أف ٩ترج ا٢تمزة من ٥ترجها ٤تققة.      

   زة يف السػػكتة اٞتػػائزة علػػى هنايػػة األنفػػاؿ يف قولػػو تعػػاذل: } سػػكت ٛتػػ -رعػػاؾ اهلل  -كتأمػػل      

    مػع ثالثػة العػارض  - كنةا { ف ف ٛتزة يقف عليها كحفص، أم يقف على ا١تيم السػ

                                                 
  .415ص، ( ىػ1427، 1الكبرى، ج التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد ابف الجزري، 1

، ( ىػ1426ة، العممي الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البياف جام  الداني، عثماف عمرو أبو 2
 .270ص

 .419ص، ( ىػ1427، 1الكبرى، ج التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد ابف الجزري، 3
 .386ص، ( ىػ1423، 1جالرشد،  مكتبة ) الرياض، القصيد، شرح في الوصيد فتح السخاوي، محمد عمي 4



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         عشر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات ال

 

                                                                                                                 32      

 

 

زة مػع بػاقي سػكتاتو الغرض منها ىو الوقف كليس لبياف شيء آخر كا٢تمز مثالن كما يفعل ٛت ألف - للسكوف
 الكثَتة.

اٟتػرؼ ا١تنػوف قبػل النػوف السػاكنة أك  دا١تػحػرؼ  مع مالحظة أٌف ٛتزة ال يقف با١تػد العػارض للسػكوف إذا كػاف
 .( عذابه أىليم٨تو: )  

كيضػػػاؼ للفػػػرؽ السػػػابق بػػػُت سػػػكت اإلمػػػاـ ٛتػػػزة كسػػػكت اإلمػػػاـ حفػػػص ىػػػو: أف سػػػكت حفػػػص يف أربعػػػة 
 أما ٛتزة فسكتو يكوف من باب األصوؿ كمنتشر كثَتان يف ا١تصحف. كاجب، كيف موضعُت جائز،مواضع 
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 -:فصوؿمالموصوؿ والعامة على تطبيقات 
  موقوؼ عليو: الثانيفيها مفصوالف، اجتمع الوقف على آية- 

 البقرة.من  185آية ، {    }  -كذلك ٨تو:
 )درجان( ا١تفصوؿ                   )كقفان( ا١تفصوؿ        :    ائزةاألكجو اٞت

 من أياـ                              أياـو أخر                             
 

 )ٛتزة(                                نقل                 (السكت عدـ)التحقيق     -:1
 )ٛتزة(                         ٖتقيق              (              السكت عدـ)التحقيق       -:2
 )خلف(                              نقل   السكت                                 -:3
 خلف()         سكت                                      السكت                    -:4

٠تلػف السػكت، كقفػان: ٟتمػزة النقػل كالتحقيػػق  كييػزادؿ، كصػالن: ٟتمػزة التحقيػق نالحػظ أنػو يف السػاكن ا١تفصػو 
، ك٣تمػػوع األكجػػو العقليػػة ىػػو سػػتة أكجػػو، ، فيكػػوف ٣تمػػوع األكجػػو ا١تقػػركء هبػػا أربعػػة أكجػػو٠تلػػف السػػكت كييػػزاد

تنع ٠تلف كجه  .التحقيق يف حاؿ الوصل مع كجو السكت كقفان، كعكسو اف ٫تا:حيث ٯتي
 

 ومفصوالف، الثاني موقوؼ عليو: ،تمع فيها إدغاـ التنوين في الواوة اجالوقف على آي- 
 فاطر.من  24آية ، {          } -كذلك ٨تو:

 ا١تفصوؿ  )كقفان(ا١تفصوؿ         )درجان(          إدغاـ التنوين يف الواكاألكجو اٞتائزة:       
 بشَتان كنذيران كإف              من أمة                    أمة إال                        

 

 ()خلف   نقل                                     ٖتقيق              ـ بغَت غنة            إدغا         -:1
 (خلف)               ٖتقيق                   ٖتقيق                          إدغاـ بغَت غنة         -:2
 (ف)خنقل                            سكت   إدغاـ بغَت غنة                         -:3
 (خلف)     سكت                    سكت            إدغاـ بغَت غنة                         -:4
 (د)خالنقل                                        ٖتقيق          إدغاـ بغنة                             -:5
 (د)خال                 ٖتقيق                   ٖتقيق                               إدغاـ بغنة         -:6

 .٠تلف إدغاـ بغَت غنة نالحظ أفَّ 
٠تلػف  كييػزاد٠تلف السكت، كقفػان: ٟتمػزة النقػل كالتحقيػق  كييزادصالن: ٟتمزة التحقيق ك يف الساكن ا١تفصوؿ، ك 

 .السكت
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  ومفصوؿ موقوؼ عليو:وموصوؿ ،فصوؿفيها ماجتمع الوقف على آية ،- 
            } -كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػو:

            

        } ، يونس.من  42آية 
 

 )كقفان( ا١تفصوؿ       )درجان( ا١تفصوؿ            )درجان( ا١توصوؿ األكجو اٞتائزة:       
 كماءو أنزلناه              األرض، األنعاـ             ليالن أك                           

 

 ()ٛتزة   قل               ن           سكت                 التحقيق )عدـ السكت(         -:1
 )ٛتزة(              ٖتقيق                     سكت                 التحقيق )عدـ السكت(         -:2
 )خالد(نقل                            ٖتقيق                 التحقيق )عدـ السكت(         -:3
 (خالد)   ٖتقيق             ٖتقيق                               التحقيق )عدـ السكت(         -:4
 )خلف(نقل                           سكت                               سكت ال         -:5
 )خلف(سكت                        سكت                   سكت ال         -:6

٠تلػف السػكت، كقفػان: ٟتمػزة النقػل كالتحقيػػق  كييػزادالتحقيػق كصػالن: ٟتمػزة نالحػظ أنػو يف السػاكن ا١تفصػوؿ، 
 .، كقفان: ٟتمزة النقل كالسكت، أما يف الساكن ا١توصوؿ٠تلف السكت كييزاد
 
 

  الوقف على آية فيها مفصوؿ بحيث يكوف )السػاكن  نهايػة سػورة )والهمػزة  بدايػة سػورة
 -جديدة:

 {        } -كذلك ٨تو:
 األكجو اٞتائزة:           )كقفان( ا١تفصوؿ

 فحدث * أدل                              
 

 ()ٛتزة                                                                               نقل               ال         -:1
 )ٛتزة(                                                      ت(التحقيق )عدـ السك         -:2
 )خلف(                                        سكت                                    ال         -:3
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  وموصوؿ موقوؼ عليو:اجتمع فيها مفصوؿالوقف على آية ،- 
 األنعاـ.من  109آية ، {    } -كذلك ٨تو:

 األكجو اٞتائزة:        )درجان( ا١تفصوؿ                        )كقفان( ا١توصوؿ
             اآليات                    قل إ٪تا                                           

 

 ()ٛتزة                           نقل                              التحقيق )عدـ السكت(         -:1
 )ٛتزة(                       سكت                       التحقيق )عدـ السكت(         -:2
 )خلف(نقل                                    سكت                                    ال         -:3
 )خلف(                     سكت                          سكت ال         -:4

، أمػػػا يف السػػػاكن ا١توصػػػوؿ٠تلػػػف السػػػكت،  كييػػػزادكصػػػالن: ٟتمػػػزة التحقيػػق نالحػػظ أنػػػو يف السػػػاكن ا١تفصػػػوؿ، 
 ، كبناءن عليو تكوف األكجو ا١تقركء هبا أربعة أكجو.كقفان: ٟتمزة النقل كالسكت

 
  ومفصوؿ موقوؼ عليو:اجتمع فيها موصوؿالوقف على آية ،- 

 ىود.من  116آية ، {          } -كذلك ٨تو:
 األكجو اٞتائزة:    )درجان( ا١توصوؿ                      )كقفان( ا١تفصوؿ

 ينا٦تن أ٧ت                                  األرض                    
 

 (ٛتزة)                          سكت                                        نقل                ال         -:1
 (ٛتزة)                          ٖتقيق                          سكت ال         -:2
 )خلف(                       سكت                          سكت ال         -:3
 )خالد(نقل                                                            التحقيق )عدـ السكت(         -:4
 (خالد)                        ٖتقيق                                      التحقيق )عدـ السكت(         -:5

؛ أمػػػا يف السػػػاكن ا١تفصػػػوؿ، ٠تػػػالد التحقيػػػق كييػػػزادٟتمػػػزة السػػػكت كصػػػالن:  ،نالحػػػظ أنػػػو يف السػػػاكن ا١توصػػػوؿ
 ، كبناءن عليو تكوف األكجو ا١تقركء هبا ٜتسة أكجو.٠تلف السكت كييزادكقفان: ٟتمزة النقل كالتحقيق 
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  الوقػػف علػػػى آيػػػة اجتمػػع فيهػػػا موصػػػوؿ، وإدغػػاـ النػػػوف فػػػي اليػػاء، ولفػػػظ شػػػيئاً، وإدغػػػاـ
 -قوؼ عليو:التنوين في الواو، ومفصوؿ مو 

، {             } -كذلػػػػك ٨تػػػػو:
 آؿ عمراف.من  177آية 

 ا١تفصوؿ )كقفان(   تنوين يف الواكشي ان      إدغاـ ال  ا١توصوؿ  إدغاـ النوف يف الياء األكجو اٞتائزة:)درجان( 
 عذاب أليم      شي ان ك٢تم           شي ان   باإلٯتاف       لن يضركا                              

 

 (خلف)نقل                        إدغاـ بغَت غنةسكت            سكت       إدغاـ بغَت غنة   ال         -:1
 (خلف)     ٖتقيق                 إدغاـ بغَت غنةسكت            بغَت غنة   سكت       إدغاـ ال         -:2
 (خلف)    سكت                 إدغاـ بغَت غنةسكت           سكت        إدغاـ بغَت غنة   ال         -:3
 (خالد)        نقل                     إدغاـ بغنةسكت                 سكت        إدغاـ بغنة   ال         -:4
 (خالد)           قيٖتق                غنةبإدغاـ   سكت               غنة   بسكت        إدغاـ ال         -:5
 (خالد)نقل                             إدغاـ بغنةٖتقيق                  تحقيق        إدغاـ بغنة   ال         -:6
 (خالد)ق            يٖتق               إدغاـ بغنةٖتقيق                   تحقيق       إدغاـ بغنة   لا         -:7

؛ أمػػػا يف السػػػاكن ا١تفصػػػوؿ، ٠تػػػالد التحقيػػػق كييػػػزادكصػػػالن: ٟتمػػػزة السػػػكت  ،نالحػػػظ أنػػػو يف السػػػاكن ا١توصػػػوؿ
 .بغَت غنة كما أف ٠تلف إدغاـ،  ٠تلف السكت كييزادكقفان: ٟتمزة النقل كالتحقيق 

 
  ،ومػيم جمػع بعػدىا ىمػزة، ومفصػوؿولفػظ شػيءالوقف علػى آيػة اجتمػع فيهػا موصػوؿ ، 

 -:اموقوؼ عليه
 آؿ عمراف.من  128آية ، {          } -كذلك ٨تو:

  ميم ٚتع بعدىا ٫تزة)كقفان(       مفصوؿ )درجان(   شيء )درجان(ا١توصوؿ  األكجو اٞتائزة:)درجان( 
 عليهم أك           شيءه أك    شيء                   األمر                     

 

 (ٛتزة)                        ٖتقيق                  ٖتقيق           سكت      سكت         ال         -:1
 (خلف)                       سكت                  سكت             سكت      سكت        ال         -:2
 (دخال)                        ٖتقيق                    ٖتقيق              ٖتقيق              تحقيقال         -:3

كصػالن: ٟتمػزة : ءشػي لفػظ يفك ؛ ٠تػالد التحقيػق كييزادكصالن: ٟتمزة السكت  ،نالحظ أنو يف الساكن ا١توصوؿ
٠تلػػف السػػكت؛ كيف  كييػػزادٟتمػػزة التحقيػػق كصػػالن: أمػػا يف السػػاكن ا١تفصػػوؿ، ؛ ٠تػػالد التحقيػػق كييػػزادالسػػكت 
 .٠تلف السكت كييزادمطلقان: ٟتمزة التحقيق ميم اٞتمع 
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  موقوؼ عليو: الثاني ففيها موصوالاجتمع آية الوقف على- 
 {     ،    ،   } -كذلك ٨تو:

 األكجو اٞتائزة:    )درجان( ا١توصوؿ                      )كقفان( ا١تفصوؿ
 كاآلخر                                األكؿ                     
 

 )ٛتزة(النقل                                                                السكت                      -:1
 )ٛتزة(                        السكت                                  السكت       -:2
 (خالد)                        النقل        التحقيق )عدـ السكت(     -:3

كبنػاءن عليػو ، كقفػان: ٟتمػزة النقػل كالسػكتك ٠تػالد التحقيػق،  كييػزادٟتمزة السكت كصالن: : الساكن ا١توصوؿيف 
 أكجو. ثالثةتكوف األكجو ا١تقركء هبا 

 .، كىو ٠تلفأما الوجو ا١تمتنع فهو التحقيق كصالن مع السكت كقفان 
 

  مفصوؿ موقوؼ عليو:اجتمع فيها لفظ شيئاً، و آية الوقف على- 
 مرًن.من  89آية ، {   } -كذلك ٨تو:

 األكجو اٞتائزة:       )درجان( شي ان                     )كقفان( مفصوؿ
 إدَّان                              شي ان                         

 

 )ٛتزة(      السكت                                        النقل                                        -:1
 )ٛتزة(                        التحقيق                                  السكت       -:2
 )خلف(                      السكت                          السكت          -:3
 )خالد(                        النقل        التحقيق )عدـ السكت(     -:4
 )خالد(                      التحقيق                     تحقيق )عدـ السكت(ال       -:5

كقفػػػان: ٟتمػػػزة النقػػػل (  شػػػي ان إدَّان كيف ا١تفصػػػوؿ ) ٠تػػػالد التحقيػػػق،  كييػػػزادكصػػػالن: ٟتمػػػزة السػػػكت شػػػي ان:  لفػػػظيف 
 ، كبناءن عليو تكوف األكجو ا١تقركء هبا ٜتسة أكجو.٠تلف السكت كييزادكالتحقيق 
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 لوقػػػف علػػػى آيػػػة اجتمػػػع فيهػػػا مػػػيم جمػػػع بعػػػدىا ىمػػػزة، ومفصػػػوؿ، ومفصػػػوؿ موقػػػوؼ ا
 -عليو:

      } -كذلك ٨تو:     } ، إبراىيم.من  6آية 
 )كقفان( ا١تفصوؿ          )درجان( ا١تفصوؿ           )درجان( ميم اٞتمع  األكجو اٞتائزة:     

 من آؿ                 اكمِـ أنـجعليكم إذ                  إذ                           
 

 ()ٛتزة   نقل                          ٖتقيق                 التحقيق )عدـ السكت(         -:1
 )ٛتزة(              ٖتقيق                     ق ٖتقي                التحقيق )عدـ السكت(         -:2
 )خلف(نقل                           سكت                                 سكت ال         -:3
 )خلف(سكت                        سكت                   سكت ال         -:4

كصػالن: ٟتمػزة كيف السػاكن ا١تفصػوؿ،  ؛٠تلػف السػكت ييػزادك مطلقان: ٟتمزة التحقيػق نالحظ أنو يف ميم اٞتمع 
 .٠تلف السكت كييزاد٠تلف السكت، كقفان: ٟتمزة النقل كالتحقيق  كييزادالتحقيق 

 
 :الوقف على آية اجتمع فيها ميم جمع بعدىا ىمزة تُقرأ درجاً؛ وأخرى موقوؼ عليها- 

 البقرة.من  78آية ، {           } -كذلك ٨تو:
 )كقفان( ميم اٞتمعميم اٞتمع                )درجان(  األكجو اٞتائزة:        

 عليكم إذ                            ىم إال                          
 

 ()ٛتزة                         ٖتقيق                            ت(التحقيق )عدـ السك         -:1
 )خلف(                      سكت                                           سكت ال         -:2

 .٠تلف السكت كييزادمطلقان: ٟتمزة التحقيق نالحظ أنو يف ميم اٞتمع 
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 الهمزباب 
 كلمة كقد تكوف ىذه ا٢تمزة ساكنة أك متحركة، كقد يأ  ا٢تمز يف كلمتُت متتاليتُت.  قد يأ  ا٢تمز يف

، كإالَّ فػػ ف ك       سػػأتطرؽ بدايػػةن إذل بعػػض أحكػػاـ ا٢تمػػزات ككيفيػػة كتابتهػػا كسػػوؼ يكػػوف ذلػػك علػػى العمػػـو
 بعض الكلمات كيتبت بصورة خاصة اتسمت هبا ا١تصاحف العثمانية.

 

 -الهمزة في أوؿ الكلمة:
ة كسػواء اتصػلت ر و كسػمأك  ومةضػممأك  مفتوحػة كانػتسػواء  على ألف مطلقان أكؿ الكلمة تكتب ا٢تمزة      

 ، باستثناء ما يلي:[صرؼ ، لب ماـ، سأألموف ذا،، أينزؿ، إً أىيوب]  :٨تو ْترؼ زائد أك مبتدأ هبا
 )إذا جاء بعدىا ألف ف هنا تكتب على السطر ٨تو: )ءادـ. 
 تكتػػب  -٫تػػزة االسػػتفهاـ  - فػػ ٌف ا٢تمػػزة األكذل ا١تفتوحػػة ـ علػػى ٫تػػزة القطػػعإذا دخلػػت ٫تػػزة االسػػتفها

 .(، ءأقررمت)ءأنذر م، ءأنت :على السطر ٨تو
  مػػن القمػر، حيػث كيتبػا علػى غػَت صػورة، ىكػػذا  25مػن ص، كلفػظ )أؤلقػي( آيػة  8لفػظ )أؤنػزؿ( آيػة

تػػػػب حسػػػػب مػػػػراف، فقػػػػد كي مػػػن آؿ ع 15)أءنػػػزؿ، أءلقػػػػي(، أمػػػػا اللفػػػػظ الثالػػػث كىػػػػو )أؤنبػػػػ يكم( آيػػػػة 
القاعػػػدة العامػػػة كالػػػيت تعتػػػرب أٌف ا٢تمػػػزة ا١تضػػػمومة أك ا١تكسػػػورة إذا دخلػػػت عليهػػػا ٫تػػػزة اسػػػتفهاـ ف هنػػػا 

، كإف كانػت مكسػورة كتبػت اكتكتب حسب حركة ا٢تمزة الثانيػة، فػ ف كانػت مضػمومة كتبػت علػى ك 
 على نربة.

  مواضػػع، كىػػي: لفػػظ  ةة إال يف ثالثػػلفػػظ )أئػػذا( كلفػػظ )أئنػػا( يف ٚتيػػع ا١تصػػحف كتػػب علػػى غػػَت صػػور
من الصػافات، حيػث كتػب ىػذاف  36من النمل كآية  67من الواقعة، كلفظ )أئنا( آية  47)أئذا( آية 

 .-على نربة كما جاء يف البند السابق  -على أصل القاعدة سابقة الذكر واضع ا١تاللفظاف يف ثالثة 
   كقػد كيتبػت 64حػىت اآليػة  60يف اآليػات مػن ػو( حيػث تكػرر ٜتػس مػرات يف سػورة النمػل لفظ )أءلػػ ،

 ا٢تمزة يف ىذا اللفظ على غَت صورة.
 

 -:1الهمزة في وسط الكلمة
علػػػػى طػػػرؼ اٟتػػػػرؼ كانػػػت أك  ، سػػػاكن غػػػػَت األلػػػف كسػػػبقها حػػػػرؼ يف كسػػػػط الكلمػػػةا٢تمػػػزة  كانػػػتإذا       

و، ػػػػػػ  ]شط :٨تػػو لسػػطر،علػػى ا ف هنػػا ترسػػم ،خطػػان  اتصػػا٢تا بػػاٟترؼ الػػذم بعػػدىايف حػػاؿ قبلهػػا الػػذم السػػاكن 
 [.جيزءان، سىٍوءة مذءكمان، ،ػان ػػػػػ  ان، بريػػػػػ  ركف، شيػػػػػػػ  ٬ت ،ان ػػػػػػ  كط، موفػػػػػ  اف، يسػػػػ  الظم

                                                 
فْت،  ،َوْرُؤؼ ،ؿكما في "سأ اً إما أف يكوف حقيقيّ  اليمزة: َتَوسط 1 ما َأف يكوف عارضًا، وذلؾ إذا َتطرَّ ومسألٍة"، وا 

فأو نسبٍة، أو جمٍ ، أو عالمِة تأنيث َأو تثنيٍة، أواتَّصمت بضميٍر،   ،يال اليين محمد ]مصطفىالمنصوب.  و َألٍؼ الُمَنوَّ
 .[285، ص( ىػ1414العصرية،  المكتبة ) بيروت، العربية، الدروس جام 
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فتكتػب ُت، أك كانػت ا٢تمػزة سػاكنة مسػبوقة ْتركػة، تكاٟترؼ السابق ٢تا متحػركا١تتوسطة كانت ا٢تمزة   كإف     
 ، كالضػم أقػولالضػم مػنالكسػر أقػول ركػة مػا قبلهػا حسػب قػوة اٟتركػة، فعلى ىي ة حرؼ مناسب ٟتركتهػا كح

، لػذلك تتبػع ا٢تمػزة السػاكنة يف  ) على اعتبار ىنػا أف السػكوف كاٟتركػة ( السكوف منأقول  ، كالفتحالفتحمن 
 .كتابتها حركة اٟترؼ الذم يسبقها

 -كما يلي:  رٝتت ان ألف كاف أك ان كاٟترؼ السابق ٢تا متحرك ا١تتوسطة متحركة كانت ا٢تمزة  ف ف      
 [ن، يىً سػوا، سيػً لأنبًػٍ همو ]ػػػ، ٨تنػربة (كرسػي أك اء )  ػػػػػػيعلػى وران رٝتػت ا٢تمػزة ػػػػػػػإذا كاف أحد٫تا مكس ،

 .ُت[ػػػ  ُت، متكػػػػ  سفال ترسم على ياء ل ال ٬تتمع ياءاف، ٨تو ]خػاإال إذا كاف بعدىا أك قبلها ياء 
  إال [كا١تؤتفكػة٨تػو ]يىػٍذرىؤيكم،  ،كاكعلػى رٝتػت ا٢تمػزة  مكسورغَت خر اآلك إذا كاف أحد٫تا مضمومان ،

 .ػوسان[ػػػػ  وده، يػػػػػ  ٨تو ]ياف، كاك ل ال ٬تتمع  كاكفال ترسم على إذا كاف بعدىا أك قبلها كاك 
 كػافإذا  إال ، [كه، رىأى ٨تػو ]سىػأىؿ، ألػفعلى رٝتت  أيضان  ان ة كالذم قبلها مفتوحمفتوح ت ا٢تمزةإذا كان 

 .اف[ػػػػ  قبل ا٢تمزة أك بعدىا ألف فال ترسم على ألف ل ال ٬تتمع ألفاف، ٨تو ]شنػ
 
 

 -الهمزة في آخر الكلمة :
 .-كما يلي: ،ما قبلهاركة ترسم على ىي ة حرؼ مناسب ٟتا٢تمزة ا١تتطرفة الواقعة يف آخر الكلمة 

 أى [ذىرى ، ٨تو ] ألف على ٝتتكاف ما قبلها مفتوحان ر   ذاإ. 
 ٨تو ] إف امرؤهاٍ [كاكعلى ما قبلها مضمومان رٝتت كاف   ذاكإ ،. 
 ئ [امر ئ، كىي، ٨تو ] ياءعلى كاف ما قبلها مكسوران رٝتت   ذاكإ. 
 [. ا٠تٍبء ،مٍلءا١تٍرء، ، ٨تو ] رٝتت على السطركاف ما قبلها ساكنان   ذاكإ 
  [ جاءى  ] قبل ا٢تمزة أك بعدىا ألف فال ترسم على ألف ل ال ٬تتمع ألفاف، ٨تو كافإذا  أما. 

 

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر ملحق رقم ) 

، فللرسم القرآين ميزة امتاز هبا مػن عنػد اهلل، فػانظر  مبلحظة: رعػاؾ -سبق كقلنا بأٌف ىذه القواعد على العمـو
 من القصص، فقد رٝتت على ألف، ىكذا ) لتنوأي (.  76كتأمل يف قولو تعاذل: } لتنوءي بالعصبة { آية  -اهلل
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 همز المفردال
اإلمػاـ حفػػص يف ىػػذا  ٛتػػزة، كقػد كافػػق اإلمػاـ ىػو ا٢تمػػز الػذم دل ٬تػػاكر مثلػو، كىػػو إمػا سػػاكن أك متحػػرؾ     

 -الباب إال يف مواضع ٤تدكدة كبياهنا كما يلي:
 

 1ا٢تمز ا١تفرد يف باب ٟتمزةخاصة  ألفاظ
مػػن  96مػػن الكهػػف، كآيػػة  94{، آيػػة   ب بػػداؿ ا٢تمػػزة ألفػػان يف لفظػػي }  قػػرأ .1

 .، كذلك كصالن ككقفان {  األنبياء، ىكذا } 

 {. من اإلخالص، ب سكاف الفاء كهبمز الواك، ىكذا }  4( آية  قرأ لفظ )  .2

 .{  }هبمز الواك، ىكذا ك  ، ب سكاف الزامكردأينما  (  )قرأ لفظ  .3

   ( مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػػاذل: }  لفػػػػػظ ) يف أسػػػػػقط ا٢تمػػػػػزة  .4

    مػػن التوبػػة، فقػػرأ ىػػذا اللفػػظ بضػػم ا٢تػػاء مػػن غػػَت ٫تػػز، ىكػػذا }  31{ آيػػة

 }2. 

 يػػاء ٘تػػد علػػى البػػدؿ( أينمػػا كرد، بفػػتح اٞتػػيم كالػػراء ك٫تػػزة مكسػػورة كبعػػدىا   قػػرأ لفػػظ ) .5

 .{ } ، ىكذا حاؿ الوصل

٘تػػػد ىػػذه األلػػػف علػػػى  مػػػن البقػػػرة، هبمػػزة مكسػػػورة بعػػد األلػػػف 98( آيػػة   قػػرأ لفػػػظ ) .6

 .{ } ، ىكذا حاؿ الوصل ياء ٘تد على البدؿ كبعد ا٢تمزة ا١تتصل،

 

                                                 
حاؿ الوصؿ، أما وقفًا فيكوف لحمزة ذلؾ يكوف اليمز تحقيؽ التالية والتي يقرأ بعضيا اإلماـ حمزة ب في ا لفاظ 1

 ، وىذا ما سيتـ شرحو في باب الوقؼ عمى اليمز.تخفيؼ اليمزة

جميور القراء عمى قراءة ) يضاىوف (، أي ضـ الياء مف غير ىمز، وا صؿ ضاىى، وا لؼ منقمبة عف ياء،  2
ؿ الواو، وا شبو أف يكوف ل ة ضاىى، وليس مشتقًا مف قوليـ امرأة ضيياء،  ف الياء أصؿ واليمزة وحذفت مف أج

 القراءات وجوه عف الكشؼ طالب، أبي بف ]مكي زا دة، ول يجوز أف تكوف الياء زا دة إذ ليس في الكالـ فعيؿ بفتح الفاء.
 .[502، ص( ػى1404، 1الرسالة، ج مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب 
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     قولػو تعػاذل: }  حػذؼ اإلمػاـ ٛتػزة ٫تػزة االسػتفهاـ مػن مبلحظة:

  63{ آيػػة  [ مػػػن ص، ىكػػذا    كعنػػػد االبتػػداء يبتػػػدئ هبمػػزة كصػػػل ،]
٫تػزة االسػتفهاـ علػى ٫تػزة فيػو لت ، كىو ا١توضع الوحيد الذم فيو اٟتذؼ من ا١تواضع السبعة اليت دخمكسورة
 .الوصل
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 الهمزتين من كلمة واحدةباب 
دائمػػان تكػػوف مفتوحػػة ك٤تققػػة ٞتميػػع القػػراء، ك  ٫تػػزة اسػػتفهاـ إذا اجتمعػػت ٫تزتػػاف يف كلمػػة كاحػػدة، فػػاألكذل     

 كالثانية إما مفتوحة أك مضمومة أك مكسورة.

 -:بعض االستثناءات احملدكدةيف إال  فق ١تذىب اإلماـ حفص يف ذلكموا ٛتزةكمذىب اإلماـ       
 

 -كىي:، ألفاظ أربعةيف  1التحقيق استفهاـ معزيادة ٫تزة قرأ ٛتزة ب
  ( لفػػػػػػػػظ  ) :مػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل {     } مػػػػػػػػػن  113آيػػػػػػػػة

، ٓتػػػػالؼ {       األعػػػػراؼ، ىكػػػػذا } 
 .حفص الذم قرأه باإلخبار

  ( لفػػظ  ) :مػػن قولػػو تعػػاذل {     } مػػن  81آيػػة

، ىكػذا من العنكبوت 28آية {    }  قولو تعاذل:األعراؼ، ك 

 {  }.ٓتالؼ حفص الذم قرأ٫تا باإلخبار ، 

  ( لفػػظ  ( :مػػن قولػػو تعػػاذل )      آيػػة )ىكػػذا }  مػػن القلػػم، 14

  }ٓتالؼ حفص الذم قرأه باإلخبار ،. 

 ( لفػػػػظ   آيػػػػة )ن طػػػػو، كقولػػػػو تعػػػػاذل: } مػػػػ 71مػػػػن األعػػػػراؼ، كآيػػػػة  123 

       49{ آية  { من الػػػػشػػػػعراء، ىكػذا }2 ،
 .ٓتالؼ حفص الذم قرأه باإلخبار

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
التحقيؽ يكوف حاؿ الوصؿ، أما وقفًا فيكوف لحمزة تحقيؽ أو تسييؿ اليمزة الثانية، وىذا ما سيتـ شرحو في باب  1

 الوقؼ عمى اليمز ]المتوسط بزا د[.
ألفًا وىي فاء أبدلت أصػػػؿ ىذه الكمػػػػمػػػػػة ىو ) أأأمنتـ ( أي بثالث ىمزات، ا ولى والثانية مفتوحتاف والثالثة ساكنة  2

 ، وحمزة حقؽ ا ولى والثانية وأبدؿ الثالثة.الكممة
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   -مبلحظة:
، اؿ الوصػػلحػػ ا٢تمػػزة الثانيػػة بتحقيػػق مػػن فصػػلت، 44آيػػة  ( ) قولػػو تعػػاذل:  قػػرأ ٛتػػزة

 :ٟتمػػػزةأمػػػا كقفػػػان ، بالتسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة الػػػذم قػػػرأٓتػػػالؼ حفػػػص ، { } ىكػػػذا 
 .فسيتم شرحو يف باب الوقف على ا٢تمز ] ا١تتوسط بزائد [

 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي   القادـ اللقاء) 
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 ىمز متطرؼ األلفاظ التي فيها على حمزةوقف باب                       
 :1قاؿ الداين يف أرجوزتومن ا١تعلـو أف ا٢تمزة فيها ثقل يف نطقها، لذلك ٗتلصت منها العرب بعدة أشكاؿ، 

 ألنو حرؼ شديد صعب               و كلفة كتعب ػػيػػكا٢تمز ف
 وة اعتمادً ػػدره كقػػمن ص               تهاد ػػاجػػٮترجو الناطق ب

 إذ ىو كالسعلة كالتهوعٍ                ٍع ػػطػنػػتػػة كالػػفػلػػو الكعيبػػي
 باٞتعل بُت بُت كالتبديل             لذاؾ فيو النقل كالتسهيل 

 افػػمػػلػػػعػػػػذاؾ يػػد بػػػواحػػل              ر ٫تا لقباف ػػبػػنػػز كالػػمػػكا٢ت
 عبَت عن التخفيفالنرب ت             كقاؿ أىل العلم باٟتركؼ 

 كأنواع التخلص كالتغيَت الذم يطرأ على ا٢تمزة عند الوقف عليها لإلماـ ٛتزة يتلخص يف اآل :
 .، ٨تو )البارئي(ىو نطق ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كبُت حرؼ ا١تد اجملانس ٟتركتها :التسهيل

 .، ٨تو )يأ (من جنس حركة ما قبلها ان ىو إبداؿ ا٢تمزة حرف :داؿػػػػاإلب
 .، ٨تو )ملءي(كن قبلها مع حذؼ ا٢تمزةا نقل حركة ٫تزة القطع إذل السىو  :لػػقػػنػػػػػػػػػال
 .ػوىا(تطػػػ ي ، ٨تو )ىو عدـ نطق ا٢تمزة بالكلية، بشركطها :ذؼػحػال
 

ا١تتطػػػرؼ يف ا١تتوسػػػط ك ا٢تمػػػز  4، فقػػػد سػػػهل3ا١تتطػػػرؼا١تتوسػػػط كا٢تمػػػز بػػػا٢تمز  ٛتػػػزةاإلمػػػاـ  2اخػػػتصكقػػػد      
 .5ؼ عليهاالكلمة ا١توقو 

                                                 
 بالتجويد الديانات وعقد القراءات وأصوؿ والرواة القراء أسماء عمى المنبية ا رجوزة عثماف الداني، عمرو أبو 1

 .( ىػ1420والتوزي ،  لمنشر الم ني دار الرياض، ) والدللت،
تمامًا، إل في خمسة ألفاظ وأصؿ مطرد،  على ا٢تمز ا١تتطرؼفي باب الوقؼ  اإلماـ ىشاـوافؽ اإلماـ حمزة  2

مف النور، فيقرأ حمزة ىذا المفظ باليمز، ولذلؾ فيو يقؼ عميو بثالثة أوجو،  35وا لفاظ الخمسة ىي: ؤدري  آية 
حمزة فيو وقفًا تسييؿ مف الكيؼ، فحمزة يقرؤه مثؿ حفص بالنصب م  التنويف ول 88ىو ؤجزاًء  آية  والمفظ الثاني:

مف  51آية  ىو ؤترجي  :والمفظ الثالثاليمزة م  المد والقصر، أما ىشاـ فيقرؤه بالرف  ولو فيو وقفًا خمسة القياس، 
والمفظ فيقرأ ىشاـ ىذا المفظ باليمز، ولذلؾ فيو يقؼ عميو بأربعة أوجو عممية، أما حمزة فيقرؤه مثؿ حفص،  ا حزاب،

مف فاطر، فيقؼ حمزة عميو باإلبداؿ  43يمزة لحمزة في ؤومكر السيء  الموض  ا وؿ مف آية ىو إسكاف ال :الرابع
ىو  والمفظ الخامس:فيقؼ عميو ىشاـ بأربعة أوجو،  -أي بالرف   -إلى ياء بخالؼ ىشاـ الذي يقرؤه مثؿ حفص 

ؼ حمزة الذي يقرؤه بال ىمز مثؿ ؤزكريا  أينما ورد في القرآف، فيقرأ ىشاـ ىذا المفظ باليمز ىكذا )زكرياء(، بخال
فيو:  أما األصل المطردحفص، ولذلؾ فيشاـ يقؼ عميو بثالثة أوجو إذا كاف مفتوحًا وخمسة أوجة إذا كاف مضمومًا، 

 مقدار المد في حاؿ الوقؼ عمى نحو السماُء، فيشب  في أحد أوجو الوقؼ عند حمزة، وُيتوسَّط عند ىشاـ.

 .في حاؿ الوقؼ ، فتركيا في حاؿ الوقؼ، كما أف اإلعراب متروؾمعربةاليمزة  خففت اليمز حاؿ الوقؼ  ف 3
 .أو نقالً  اً أو حذف أو تسييالً  المقصود بالتسييؿ ىو الت ير المطمؽ سواء أكاف إبدالً  4
 .إل إذا كاف قبمو زا د في حاؿ الوقؼ مطمقاً  ل يحقؽ حمزة اليمز 5
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فا٢تمزة ا١تتطرفػة ا١توقػوؼ عليهػا البػد أف تكػوف سػاكنة، ألهنػا إف كانػت متحركػة يف الوصػل فػالوقف يوجػب     
 سكوهنا.

 .( كقف الرسم)  ككجو رٝتي ،( كقف القياس)  كقفان على ا٢تمز ا١تتطرؼ كجهاف: كجو قياسي مزةكٟت
 

 -: ، أو ] الوقف التصريفي [وقف القياس
كفػق قواعػد كتابػة ا٢تمػز كمػا  -ا١تقصػود بالتسػهيل ىػو التغػَت ا١تطلػق  -ىػو تسػهيل ا٢تمػز  يياسوقف القال     

 .، ٔتعٌت آخر أفَّ ا٢تمزة تيسهل حسب قاعدة عامةبينها علماء اللغة كالرسم كاإلمالء

ألفػان ت صػور ا ال خركج عن القياس يف ٗتفيف ا٢تمػزة الػيت رٝتػت ألفػان، مػن أجػل أف ا٢تمػزة الػيت رٝتػ :مبلحظة
، علػى ٢تا الرسم العثمػاين، فهػي ال ٗتػرج عػن حػاؿ كوهنػا مبدلػة ألفػان، ٨تػو ) اقػرأ ، يشػأ ( خفيفتوافق حاؿ الت

 .الغالب
 

 -وقف الرسم:
ا١تقصػػود بالتسػػهيل ىػػو  -ي ىػػو التػػزاـ صػػاحب الركايػػة برسػػم ا١تصػػحف حػػاؿ تسػػهيلو للهمػػز وقػػف الرٝتػػال     

 الرٝتي. ، كيعرؼ أيضان بالتخفيف-التغَت ا١تطلق 

إذا   أمتبػػاع الرسػػم العثمػػاين امػػن أكجػػو الوقػػف علػػى الكلمػػات ، فتبػػاع الرسػػم أيضػػان ا ٛتػػزةعػػن  نيًقػػل مبلحظػػة:
ك، كإذا كانػػت كاكان فيوقػػف عليهػػا بػػوا ا٢تمػػزة صػػورةكإذا كانػػت ألفػػان فيوقػػف عليهػػا بػػاأللف،  ا٢تمػػزةصػػورة كانػػت 
، كيكػوف ]علػى الغالػب[ 2يوقػف عليهػا باٟتػذؼ 1ورةفيوقػف عليهػا بيػاء، كإذا دل يكػن ٢تػا صػ ا٢تمػزة يػاءن  صورة

ه حسػػب مػػا سػػبق ذكػػره، أمػػا إذا خػػالف رى ػذلػك كلػػو إذا كافػػق اللغػػة العربيػػة، فػػ ذا دل ٮتػػالف اللغػػة كتػواتر نقلػػو غيَّػػ
 .تبعان الرسم اللغة كالنقل كما يف )السوأل( دل يغَته

لػذم يسػكن للوقػف: إذا كقػع بعػد متحػرؾ أيبػدؿ ا١تتطرؼ ا١تتحرؾ ا ا١تتوسط أك كبناءن على ما سبق فا٢تمز     
صػحيح نقلػت حرؼ مد من جنس حركة ما قبلو، كإذا كقع بعد ألػف أيبػدؿ ألفػان، كإذا كقػع بعػد حػرؼ سػاكن 

حػرؼ لػُت أك حػرؼ مػد كلػُت: نيقلػت حركتػو إذل مػا قبلػو مث  كػاف  ذاإك  حركتو إذل ما قبلػو مث حػذؼ ىػذا ا٢تمػز؛
، كإذا كقػػػع بعػػد كاك زائػػػدة أبػػدؿ كاكان مث أدغمػػػت الػػػواك األكذل يف فيمػػػا قبلػػوىػػػذا ا٢تمػػز أك أيبػػػدؿ كأيدغػػم  حػػذؼ
 مث أدغمت الياء األكذل يف الثانية. إذا كقع بعد ياء زائدة أبدؿ ياءن الثانية، ك 
 ٬ترم فيما سبق ) التسهيل ككذلك الرـك كاإلمشاـ ( بشركطهما. مالحظة:

                                                 
 ،  ف لمقرآف ميزة خاصة في الرسـ.ناؾ بعض الشواذيىذا ليس عمى اطالقو ف 1

 .النقؿ :يدخؿ ضمف ذلؾ 2
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 كما سبق سيتم شرحو بالتفصيل فيما يلي:
 -اف وإيضاح:زيادة بي

   -ا٢تمز من حيث اٟتركة على ثالثة أضرب:
 ا١تتحرؾ بعد متحرؾ -ا١تتحرؾ بعد ساكن، الثالث: -الساكن بعد متحرؾ، كالثاين: -األكؿ:

 
 ، كيأ  بعد:ان أك عارض ان قد يكوف سكونو أصلي -الهمز الساكن بعد متحرؾ: -أوالً :

 :الفتح- 
 ييٍستهزىأي. ،مألي ، نبىًأ، ٛتأو، ظمىأه، امرأى، تربَّأى، مبوَّأ، أسوىأ، دأى، ذرأى، ملجأو، سبىأو ، بأٍ ٍأ، اقرى ػبَّ ػيشىٍأ، يين -:٨توكذلك 

 

 -مو:كْ حُ 
 ألفان ] على القياس [. ةا٢تمز ؿ ابدإ - أ
 ] على القياس [. 1التسهيل بالرـك « ا١تكسور كا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ب
 

 :ا، ك٫تافجهك يف ىذا النوع  مزة( ٟت ظمأه  ففي ٨تو كلمة )
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان، ىكذا ) ظما (. .1
2. .  تسهيل ا٢تمزة مع الرـك

، أم يكوف الوقف عليها بوجػو كاحػد كىػو اإلبػداؿ  -مبلحظة: إذا كانت حركة ا٢تمزة عارضة فال يدخلها رـك
 كذلك ٨تو } يشًأ اهلل {.

 
 ١تاذا ال نقرأ بوجو اإلمشاـ يف ٨تو: ظمأه؟ -:لطيفة
ُت، ككػػػذلك يكػػػوف بعػػػد إسػػػكاف اٟتػػػرؼ، كنالحػػػظ ىنػػػا أف األلػػػف عنػػػد اإلمشػػػاـ يكػػػوف بضػػػم الشػػػفتألف      

مث يليػو ضػم للشػفتُت، كيف  -نطػق األلػف عنػد  - فػتح الفػم تحتمإمشػاـ فسػيىناؾ نطقها نفتح الفم، فلو كاف 
 شكل الفم غَت مقبوؿ.ىذا ثقل من ناحية كمن ناحية أخرل يكوف 

 
 
 

                                                 
، وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ ل يكػػػو  1  ف السػػػاكفف التسػػػييؿ فػػػي السػػػاكف والمفتػػػوح المتطػػػرؼ،  التسػػػييؿ ل يكػػػوف إل مػػػ  الػػػرـو
. المتطرؼ المفتوحو   ل يكوف فييما رـو
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 :الكسر- 
، يسػػتهزً ئً ، اسػػتهزًئى، شػػاطقػػرًئى  ،1السَّػػيئٍ كىيػػئ، نبػػئ،  -:٨تػػوكذلػػك  ئي، تبػػونئي، ئي، ييبػػًدئي، تيػػرًبئي، أبػػرً ، امػػرئو

 ئي، السَّيئي.البارئي، يينشً 

 -مو:كْ حُ 
 ] على القياس [. ياءن  ةا٢تمز ؿ ابدإ - أ
 التسهيل بالرـك ] على القياس [. « ا١تكسور كا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ب
مث تسػػػكن للوقػػػف  ة مػػػن جػػػنس حركتهػػػا٤تركػػػ إبػػػداؿ ا٢تمػػػزة يػػػاءن  « ا١تكسػػػور كا١تضػػػمـو »يف ا٢تمػػػز  - ت

 .] على الرسم [(، عقالن كٮتتلفا  نقالن )فيتحد ىذا الوجو مع الوجو األكؿ 
، ] 2حركتهػػا مػػع رـك٤تركػػة مػػن جػػنس حركتهػػا  إبػػداؿ ا٢تمػػزة يػػاءن  « ا١تكسػػور كا١تضػػمـو »يف ا٢تمػػز  - ث

 على الرسم [.
 ] على الرسم [. تهاإمشاـ حرك معمضمومة  ياءن  ا٢تمزة داؿإب « ا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ج

 
 

    }  :من القصػص، أك ) امػرئو ( يف قولػو تعػارل 30( آية  ئً شاط ففي ٨تو كلمة )     

    ثالثػػة أكجػػػو منهػػا ، عقػػالن يف ىػػذه الكلمػػات أربعػػة أكجػػػو  مػػػزة، ٟتالنػػورمػػن  11{ آيػػة
 كىي: ،نقالن 

 ياس ك٫تا:كجهاف على الق
 السِت (.شاطي، امرم، ) ان، ىكذا ٤تض ان ساكنة سكون إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .1
 .، مع الرـكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالياء .2
 :يكجهاف على الرسم كى

 كؿ، فيتحػػد ىػػذا الوجػػو مػػع الوجػػػو األكقفػػػان  مكسػػورة تسػػكن إبػػداؿ ا٢تمػػزة يػػاءن  .3
 .عقالن ، كٮتتلفا نقالن 

 السِت (.شاطي، امرم، )  ، ىكذاحركتها رـك معمكسورة  إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .4

 .نقالن صارت ثالثة  عقالن فاألكجو األربعة 
 

                                                 
 سورة فاطر، بسكوف اليمزة.مف  43الموض  ا وؿ في ارية  :حمزة ىذا المفظ، وىواإلماـ قرأ  1

بداؿ اليمزة المضمومة ياءً  م  رـومكسورة  أي إبداؿ اليمزة المكسورة ياءً  2  .حركتيا م  رـومضمومة  حركتيا، وا 
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 ، كىػػي: األربعػػةعقػػالن  مساا٠تػػك  نقػػالن يف ىػػذا النػػوع ٜتسػػة أكجػػو، أربعػػة أكجػػو  مػػزةكيف ٨تػػو ) البػػارئي (، ٟت     
، كيضػػاؼ إليهػػا يػػاء مضػػمومة، مػػع مالحظػػة إبػػداؿ اليػػاء ا١تكسػػورة يف الوجػػو الثالػػث كالرابػػع إذل أكجػػو السػػابقة

 -، أم:إمشاـ حركتها معمضمومة  كىو: إبداؿ ا٢تمزة ياءن  خامس وكج
 كجهاف على القياس ك٫تا:
 .، ىكذا ) البارم (ساكنة سكوف ٤تض إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .1
 .، مع الرـكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالياء .2

 :يعلى الرسم كى ثالثة أكجو
 كؿ، فيتحػػد ىػػذا الوجػػو مػػع الوجػػو األكقفػػان  مضػػمومة تسػػكن إبػػداؿ ا٢تمػػزة يػػاءن  .3

 .عقالن ، كٮتتلفا نقالن 
 (. بارم) الىكذا  ،رـك حركتها مع ضمومةم إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .4
 إمشاـ حركتها. معمضمومة  إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .5

 .نقالن  أربعةصارت  عقالن مسة فاألكجو ا٠ت
 

 :الضم- 
 .امريؤ، اللؤليًؤ، لؤليؤو، اللؤليؤي  -:٨توكذلك 
 االنتباه أٌف ا١تقصود ىنا ىو ا٢تمزة األخَتة، أما ا٢تمزة ا١تتوسطة فلنا فيها أكجو سيتم شرحها فيما بعد.مع 

 -مو:كْ حُ 
 .] على القياس [ان، كاك  ةا٢تمز  ؿادإب - أ
 .] على القياس [، التسهيل بالرـك « ا١تكسور كا١تضمـو »ا٢تمز يف  - ب
، فيتحػػد تسػػكن كقفػػان ٤تركػػة مػػن جػػنس حركتهػػا  كاكان إبػػداؿ ا٢تمػػزة  « ا١تكسػػور كا١تضػػمـو »يف ا٢تمػػز  - ت

 .] على الرسم [، عقالن ، كٮتتلفا نقالن  كؿىذا الوجو مع الوجو األ
علػػػػى ]، حركتهػػػػا مػػػػع رـك مػػػػن جػػػػنس حركػػػػة ا٢تمػػػػزة ان كاك  إبدالػػػػو « ا١تكسػػػػور كا١تضػػػػمـو »يف ا٢تمػػػػز  - ث

 .[الرسم
 .لى الرسم [] ع، إمشاـ حركتها مع ضمومةم ان كاك  ا٢تمز إبداؿ « ا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ج
 

 كىي:، نقالن ثالثة أكجو منها ، عقالن يف ىذا النوع أربعة أكجو  مزةففي ٨تو كلمة ) اللؤلًؤ ( ٟت
 كجهاف على القياس ك٫تا:
 .لو (و ، ىكذا ) اللان ٤تض ان ساكنة سكون ان إبداؿ ا٢تمزة كاك  .1
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 .، مع الرـكالواكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة ك  .2
 كجهاف على الرسم ك٫تا:
 كؿ، فيتحػد ىػذا الوجػو مػع الوجػو األمكسػورة تسػكن للوقػف ان زة كاك إبداؿ ا٢تم .3

 .عقالن ، كٮتتلفا نقالن 
 حركتها. مع رـكمكسورة  ان كاك إبداؿ ا٢تمزة  .4

 .نقالن صارت ثالثة  عقالن فاألكجو األربعة 
 

 ، كىي:عقالن كٜتسة  نقالن ىذا النوع ٜتسة أكجو، أربعة أكجو ا١تتطرفة من يف  مزةأما يف كلمة ) اللؤلؤي ( ٟت
 كجهاف على القياس ك٫تا:
 .لو (و ان ىكذا ) الل٤تض ان ساكنة سكون ان ا٢تمزة كاك إبداؿ  .1
 .، مع الرـكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالواك .2

 :يعلى الرسم كى ثالثة أكجو
 كؿ، فيتحػد ىػذا الوجػو مػع الوجػو األضمومة تسكن للوقػفم ان إبداؿ ا٢تمزة كاك  .3

 .عقالن ، كٮتتلفا نقالن 
 .حركتها مع رـك ضمومةم ان ة كاك إبداؿ ا٢تمز  .4
 .إمشاـ حركتها مع ضمومةم ان إبداؿ ا٢تمزة كاك  .5

 .نقالن  أربعةصارت  عقالن مسة فاألكجو ا٠ت
 

 دل يرد ٫تز متطرؼ الـز سكونو بعد ضم يف القرآف، كمثالو يف غَت القرآف ) دل يسؤ (. -مبلحظة:
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ف، فيكػوف ٫تػز سػاكن بعػد سػاكن كيػأ  بعػد حيث يسكن للوق -الهمز المتحرؾ بعد ساكن: -:ثانياً 
 -ياء أصليتُت: كأياء زائدتُت، كبعد كاك  كأساكن صحيح، كبعد األلف، كبعد كاك 

 :ما بعد ساكن صحيح- 
 .مٍلءي، ا٠تٍبءى، دٍؼءي، ا١ترء، جٍزءي  كىي: األفاظ ال سادس ٢ت ةٜتس يوجد فقط يف

 -مو:كْ حُ 
ـك لػر ك٬تػرم ا ] ىػذا الوجػو بالسػكوف احملػض [،ا٢تمزة للتخفيػف تنقل حركة ا٢تمزة للساكن قبلو مع حذؼ     
 .هما يف اٟتركة ا١تتطرفةياـ بشرطكاإلمش

 
نقل حركػة ا٢تمػزة للسػاكن قبلػو مػع  :و، كىكجو كاحد فقطيف ىذا النوع  مزة( ٟت ا٠تبءى  في ٨تو كلمة )ف     

 .قلة، كال ٮتفى القلحذؼ ا٢تمزة كإسكاف ىذا اٟترؼ للوقف ىكذا } ا٠تٍب {
 
 :ا، ك٫تكجهافيف ىذا النوع  مزة( ٟت ا١ترءً  يف ٨تو كلمة )ك 

نقل حركة ا٢تمزة للسػاكن قبلػو مػع حػذؼ ا٢تمػزة كإسػكاف ىػذا اٟتػرؼ للوقػف  .1
 ىكذا } ا١تٍر {.

الكسػػرة، ] كسػػرة  مػػع رـكنقػػل حركػػة ا٢تمػػزة للسػػاكن قبلػػو مػػع حػػذؼ ا٢تمػػزة،  .2
 الراء [، كال ٮتفى ترقيق الراء.

 
 ، كىي:ثالثة أكجويف ىذا النوع  مزة( ٟت زءي ج يف ٨تو كلمة )ك 

نقل حركة ا٢تمزة للسػاكن قبلػو مػع حػذؼ ا٢تمػزة كإسػكاف ىػذا اٟتػرؼ للوقػف  .1
 ىكذا } جيٍز {.

الضػػػمة، ] ضػػػمة  مػػع رـكنقػػل حركػػػة ا٢تمػػزة للسػػػاكن قبلػػػو مػػع حػػػذؼ ا٢تمػػػزة،  .2
 الزام [.

مة إمشػػاـ الضػػمة، ] ضػػ مػػعنقػػل حركػػة ا٢تمػػزة للسػػاكن قبلػػو مػػع حػػذؼ ا٢تمػػزة،  .3
 الزام [.
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 :ما بعد األلف- 
 السفهاء، ا١تاء، سواءه.أكلياءى، أضاء، جاء،  -:٨توكذلك 

 -مو:كْ حُ 
 تبدؿ ا٢تمزة ألفان.

، فيجتمػػع بػػذلك ألفػػاف فيجػػوز إبقاؤ٫تػػا ٞتػػواز اجتمػػاع السػػاكنُت 1تسػػكن ا٢تمػػزة للوقػػف مث تبػػدؿ ألفػػان إذان      
إبقػاء األلفػُت كإدخػاؿ ألػف  مػن ا١تمكػنكػذلك ك سػاكنُت، لتقػاء اللوقف، كما ٯتكن أف ٭تذؼ أحد٫تا العند ا

قصػر، كاإلشػباع ىػو الكالتوسػط ك  اإلشػباع يف األلف ىي: للفصل بينهما، كيًتتب على ذلك احتماالت ثالث
يػػأ  القصػػر، كعلػػى تقػػدير حػػذؼ  -كىػػو األلػػف األصػػلية  - األكؿ السػػاكن ، إذان فعلػػى تقػػدير حػػذؼ2ا١تقػػدـ

 ان بعػده ٫تػز مغػَت الػذم كالقصػر لكػوف حػرؼ ا١تػد  شػباع٬تػوز اإل -زة ا١تبدلػة إذل ألػف كىو ا٢تم - الساكن الثاين
 .حركتُت لكل ألف ٔتقدارٔتعٌت أنو مت إبقاء ألفُت  ،الجتماع ألفُت كقفان ؿ مث اٟتذؼ، ك٬توز التوسط ابدباإل

 -وجد حالتاف:نستنتج ٦تا سبق أنو ت
 الت كىي:احتما ةإبداؿ ا٢تمزة ألفان: كينبٍت على ذلك ثالث - أ

 حذؼ الساكن األكؿ كيًتتب عليو القصر فقط. .1
 فقط. كالقصر حذؼ الساكن الثاين كيًتتب عليو اإلشباع .2
 إبقاء األلفُت ٞتواز اجتماع ساكنُت حاؿ الوقف كيًتتب عليو التوسط فقط. .3

 حركات )اإلشباع(. 6ألفان مث إدخاؿ ألفان بينهما ليًتتب على ذلك ثالث ألفات أم  إبداؿ ا٢تمزة - ب

 : أفَّ ا٢تمزة تبدؿ ألفان مع اإلشباع كالتوسط كالقصر.فيما سبق خبلصة األمر
 

 ،ا١تتطػرؼ كالقصػر، كال تسػهيل يف ا١تفتػوح شػباعرـك مػع اإلالػكما ك٬توز التسػهيل يف ا١ترفػوع كا١تخفػوض كعليػو 
 .-أم مع الرـك  -ألنو ال رـك فيو عند القراء كال يكوف التسهيل إال معو 

 
 
 
 
 

                                                 
وذلؾ حسب حركة ما قبميا عمى اعتبار أف ا لؼ التي قبميا ليست بحاجز حصيف، فيكوف الحرؼ السابؽ  تبدؿ ألفاً  1

 ، ولذلؾ نبدليا ألفًا.لوقؼ ىو حرؼ مفتوحزة الساكنة مف أجؿ الميم
، ( ىػ1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في أشار لذلؾ ابف الجزري في كتابو النشر 2

 .أرجح" المد بقولو: "فاتفقوا عمى جواز المد والقصر في ذلؾ وعمى أفَّ  ،467ص
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 كىي:) ثالثة القياس ( ، فقط أكجو ثالثةيف ىذا النوع  مزةٟتمة ) أضاءى ( ففي ٨تو كل
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع اإلشباع، ىكذا ) أضااا (. .1
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسط، ىكذا ) أضاا (. .2
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصر، ىكذا ) أضا (. .3

 
 كىي:) ٜتسة القياس ( ، كجوأ ٜتسةيف ىذا النوع  مزةٟتيف ٨تو كلمة ) السماءي ( ك 

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع اإلشباع، ىكذا ) السمااا (. .4
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسط، ىكذا ) السماا (. .5
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصر، ىكذا ) السما (. .6
 .شباعتسهيل ا٢تمزة بالرـك مع اإل .7
 تسهيل ا٢تمزة بالرـك مع القصر. .8
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  1ياء زائدتين وأما بعد واو: 

 -مو:كْ حُ 
مػػن جػػنس اٟتػػرؼ الػػػذم قبلهػػا مث يػػدغم اٟتػػرؼ األكؿ يف ىػػذا اٟتػػرؼ ا١تبػػدؿ ليصػػػبح  ان تبػػدؿ ا٢تمػػزة حرفػػ     
 .ان مشدد ان حرف

، درمءه : النسػيءي، بػرمءه كىي اثالثة ألفاظ ال رابع ٢ت كقع فقط يفزائدة الياء البعد فمثالو      
، فتبػدؿ ا٢تمػزة 2

    ، ٨تػػػػػو: } اء األكذل يف الثانيػػػػػة، فيصػػػػػَت النطػػػػػق بيػػػػػاء مشػػػػػددةمػػػػػع إدغػػػػػاـ اليػػػػػ يػػػػػاءن 

}. 

  مػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل: }  ) قػػػػركء (لفػػػػظ زائػػػػدة فلػػػػم يقػػػع إال يف الواك الػػػأمػػػا بعػػػػد      

   }  فتبػػدؿ ا٢تمػػزة كاكان مػػع إدغػػاـ الػػواك األكذل يف الثانيػػة، فيصػػَت مػػن البقػػرة،  228آيػػة
 النطق بواك مشددة.

، أك يػاءن  ء أكػاف ىػذا اإلبػداؿ كاكان ، سػوامػن ا٢تمػزة جائزاف يف ا١تبدؿ - ماهيبشرط -الرـك كاإلمشاـ  -مبلحظة:
 .يف الثاين دل يدغم األكؿ مقدرةغَت أهنا  مقدرة عليو، كلوللحرؼ ا١تبدؿ من ا٢تمزة ىي حركة ألف اٟتركة 

 
 
 

                                                 
ف مف الزا دتيف: فزف الكممة بالفعؿ، فإف كانت الواو أوالياء ) عينًا مف الفعؿ أو إذا أردت معرفة الواو والياء ا صميتي 1

ف زادتا عمى ذلؾ فاقض عمييما بأنيما زا دتاف، ومثاؿ ذلؾ:  -فاًء أو لمًا ( فاقض عمييما بأنيما أصميتاف، وا 
" فعؿ "، الفاء بإزاء السيف، والواو  قولو تعالى: ؤ بالسوء   الباء وىمزة الوصؿ والالـ زوا د، والكممة " سوء " وزنيا

بإزاء العيف، واليمزة بإزاء الالـ، ومثؿ ذلؾ ) سوءاتيما ( في قولو تعالى: ؤ سوءاتيما   ا لؼ والتاء والياء والميـ 
 ـ.وا لؼ ا خيرة زوا د، والكممة " سوء " وزنيا " فعؿ "، الفاء بإزاء السيف، والواو بإزاء العيف، واليمزة بإزاء الال

وكذلؾ قولو تعالى: ؤ كيي ة  ، فالياء فييا أصمية،  ف الكممة عمى وزف " فعمة "، الياء بإزاء الفاء، والياء بإزاء العيف، 
، أما قولو تعالى: ؤ بري وف   ، وأيضًا )سي ت( عمى وزف "فعمت"واليمزة بإزاء الالـ، أما الكاؼ والتاء المربوطة فزا دتاف

يا "فعيموف"، فالباء بإزاء الفاء، والراء بإزاء العيف، والياء بإزاء الياء، واليمزة بإزاء الالـ، والواء فالواو فييا زا دة،  ن
  فالواو فييا زا دة،  نيا " فعوؿ "، القاؼ بإزاء الفاء، والراء بإزاء العيف،  قروء بإزاء الواو، وأيضًا قولو تعالى: ؤ

 .خطي ة   فيي عمى وزف فعيمة، وقولو تعالى ؤ ىني ًا   عمى وزف فعيالً  ؤ :واليمزة بإزاء الالـ، وكذلؾ قولو تعالى
 باليمز. تقرأ لحمزة 2
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 :ا، ك٫تكجهافيف ىذا النوع  مزة( ٟت قركءو  ففي ٨تو كلمة )
، مشػددة بػواكاألكذل يف الثانيػة، فيصػَت النطػق  واكمع إدغاـ ال كاكان ؿ ا٢تمزة ابدإ .1

 .ىكذا: قركٌ 
مػػع أم كالوجػػو السػػابق كلكػػن  -ا١تبدلػػة ا١تػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا  كسػػرة الػػواكرـك   .2

 .-الرـك 
 

 ، كىي:ثالثة أكجويف ىذا النوع  مزة( ٟت برئه  يف ٨تو كلمة )ك 
، مػع إدغػاـ اليػاء األكذل يف الثانيػة، فيصػَت النطػق بيػاء مشػددة ا٢تمػزة يػاءن  ؿابدإ .1

 .ىكذا: برمٌ 
أم كالوجػػو السػػابق كلكػػن مػػع  -رـك ضػػمة اليػػاء ا١تبدلػػة ا١تػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا  .2

 .-الرـك 
أم كالوجػػو األكؿ كلكػػن مػػع  -بدلػػة ا١تػػدغم فيهػػا مػػا قبلهػػا إمشػػاـ ضػػمة اليػػاء ا١ت .3

 .-اإلمشاـ 
 

  ياء أصليتين: وأما بعد واو- 

 -مو:كْ حُ 
، كالوجػػو كمػػن مث ٖتػػذؼ ا٢تمػػزة ا٢تمػػزة للسػػاكن قبلهػػا نقػػل حركػػةالنقػػل كاإلبػػداؿ، أم حكمػػو العػػاـ ىػػو:      

، ىػذا اٟتػرؼ ا١تبػدؿيف ٟتػرؼ الػذم يسػبقو كمػن مث إدغػاـ ا ،قبلهػا الػذم اٟتػرؼا٢تمػزة مػن جػنس الثاين إبػداؿ 
 ، كتفصيلو كما يلي:ْترؼ مشدد ساكن للوقفالنطق أم 
ظ، ] مػع إسػكاف اٟتػرؼ ا١تنقػوؿ كمػن مث ٖتػذؼ ا٢تمػزة ليخػف اللفػ ا٢تمزة للساكن قبلها حركة نقل - أ

 إليو حركة ا٢تمزة كذلك بسبب الوقف على الكلمة [.
، سػػواء أكانػػت كسػػرة أـ ا١تنقػػوؿ إليػػوركػػة اٟتػػرؼ ٟتـ رك الػػيكػػوف  « ا١تكسػػور كا١تضػػمـو »يف ا٢تمػػز  - ب

 .-أم كالوجو األكؿ كلكن مع الرـك  -ضمة 
 يف الوجو األكؿ. ا١تنقوؿ حركتها من ا٢تمزةإمشاـ ضمة الواك  « ا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ت
ىػػذا اٟتػػرؼ يف  اكمػػن مث إدغػػاـ اٟتػػرؼ الػػذم يسػػبقه ،قبلهػػا الػػذم اٟتػػرؼإبػػداؿ ا٢تمػػزة مػػن جػػنس  - ث

 ْترؼ مشدد ساكن للوقف.النطق  ، أما١تبدؿ
ركػػة اٟتػرؼ ا١تشػػدد، سػػواء أكانػػت كسػػرة أـ ضػػمة ٟترـك الػػيكػػوف  « ا١تكسػػور كا١تضػػمـو »يف ا٢تمػز  - ج

 .-كلكن مع الرـك  لرابعأم كالوجو ا -
 .-كلكن مع اإلمشاـ  رابعأم كالوجو ال -إمشاـ ضمة الواك ا١تشددة،  « ا١تضمـو »يف ا٢تمز  - ح
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ليىسيوأى  :٨تو ا١تديتُتبعد فمثالو 
 .يضيءي  ،، سيءى، جيءى، تفيءى، تبوأى، السيوءى، سيوءو، سيوءه، ا١تسيءي، لتنوءي 1

 .شيءو، شيءه، سىوءو، السىوءً  :لينتُت ٨تو أما بعد
 

 ، كىي:أكجو أربعةيف ىذا النوع  مزة( ٟت شىيءو  ففي ٨تو كلمة )
 نقل حركة ا٢تمزة إذل الياء مع السكوف، ىكذا ) شٍي (. .1
الكسػػػػرة أم كالوجػػػػو السػػػػابق كلكػػػػن مػػػػع رـك  -مػػػػزة مػػػػع الػػػػرـك نقػػػػل حركػػػػة ا٢ت .2

 .-ا١تنقولة
 بيػاء الوقػف ، أماليػاء الياء الػيت قبلهػا يف ىػذه كمن مث إدغاـ ياءن،إبداؿ ا٢تمزة  .3

 ، ىكذا ) شيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
 ، أماليػػاء مػػع الػػرـك اليػػاء الػػيت قبلهػػا يف ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ ا٢تمػػزة  .4

كالوجػػػػػػو السػػػػػػابق كلكػػػػػػن مػػػػػػع رـك   -مػػػػػػع رـك اٟتركػػػػػػة،  ةمشػػػػػػدد يػػػػػػاءب الوقػػػػػػف
 .-الكسرة

 
 ، كىي:أكجو ستةيف ىذا النوع  حمزةلف(  شىيءه  ٨تو كلمة ) كأما

 نقل حركة ا٢تمزة إذل الياء مع السكوف، ىكذا ) شٍي (. .1
الضػػػػمة أم كالوجػػػػو السػػػػابق كلكػػػػن مػػػػع رـك  -نقػػػػل حركػػػػة ا٢تمػػػػزة مػػػػع الػػػػرـك  .2

 .-ا١تنقولة
 .- مشاـكلكن مع اإل كؿأم كالوجو األ -٢تمزة مع اإلمشاـ نقل حركة ا .3
 بيػاء الوقػف ، أماليػاء الياء الػيت قبلهػا يف ىػذه كمن مث إدغاـ ياءن،إبداؿ ا٢تمزة  .4

 ، ىكذا ) شيٌٍ (.للوقف ةساكن ةمشدد
 ، أماليػػاء مػػع الػػرـك اليػػاء الػػيت قبلهػػا يف ىػػذه كمػػن مث إدغػػاـ يػػاءن،إبػػداؿ ا٢تمػػزة  .5

كالوجو السابق كلكػن مػع رـك   -مضمومة مع رـك اٟتركة،  ةمشدد بياء الوقف
 .-الضمة

 ، أممػع اإلمشػاـ اليػاء ىػذهاليػاء الػيت قبلهػا يف  كمػن مث إدغػاـ ياءن،إبداؿ ا٢تمزة  .6
كلكػػػن مػػػع  رابػػػعكالوجػػػو ال  -مضػػػمومة مػػػع إمشػػػاـ اٟتركػػػة،  ةمشػػػدد بيػػػاء الوقػػف

 .- مشاـاإل
 

                                                 
 .الواو الثانية وحذؼبفتح اليمزة  مف اإلسراء، 7آية    ا وجوىكـو ػػػػقولو تعالى: ؤ ليس   ىذا المفظ مف قرأ حمزة 1
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، الػػػذم يػػدع، آمنػػػوا  :٨تػػو يف مػػن اإلدغػػػاـ ياتثنءؿ الػػبعض بػػػأفَّ حػػركؼ ا١تػػد ميسػػػتقػػد يتسػػػا :لطيفػػة ) يف يػػـو
مث  -إبػداؿ ٟتػرؼ مػد  -فحصػل فيػو اإلبػداؿ  « الػواك كاليػاء الزائػدتُت أك األصػليتُت »كعملوا (، أما يف باب 

بقولػػو: أفَّ الضػػركرة  1أيدغػػم، فكيػػف جػػاز لنػػا ىنػػا كامتنػػع ىنػػاؾ؛ كقػػد أجػػاب علػػى ىػػذه ا١تسػػألة اإلمػػاـ ا١تػػالقي
فػ ذا دل يػدغم القػارئ يف  -أم بػُت إدغػاـ ىػذا البػاب كبػُت إدغػاـ بػاب ) آمنػوا كعملػوا (  -ُت البابُت فرَّقت ب

 باب ) النسيء، قركء ( فلـز ذلك أحد األمرين:

 ال ٭تذفوف إال إذا نقلوا اٟتركة. -أم العرب  -إما حذؼ ا٢تمزة ْتركتها، كىم  -األكؿ:
، قػػػركك (، كال شػػػك أفَّ يلنسػػػيالنطػػػق ) ا فين أك كاكيػػػن فيكػػػو ءتقػػػدير يػػػاكإمػػػا أف ٯتػػػدكا مػػػدَّةن مطوَّلػػػة ب -الثػػػاين:

 اإلدغاـ أخف من ىذا التكلف.

، آمنػػوا كعملػػوا ( السػػيما كأفَّ اليػػاء كالػػواك فيػػو منفصػػلتاف عػػن       كدل تعػػرض ىػػذه الضػػركرة يف بػػاب ) يف يػػـو
و يف ا١تنفصػػل، مث إفَّ اإلدغػػاـ يف الػػذم بعػػد٫تا ٓتػػالؼ بػػاب ) النسػػيء، قػػركء (، كاإلدغػػاـ يف ا١تتصػػل أقػػرب منػػ

بػػاب ) النسػػيء، قػػركء ( عػػرض يف الوقػػف، فهػػو عػػارض كدل ٭تفػػل بػػو، ٓتػػالؼ بػػاب ) آمنػػوا كعملػػوا ( ألنػػو لػػو 
 أيدغم لكاف اإلدغاـ حاصل يف الوصل كىو األصل فكرىوا أف يبطلوا فيو حقيقة ا١تد باإلدغاـ ) أ. ق (.

( من كلمتػو، أمػا ) آمنػوا كعملػوا ( مػن كلمػة أيخػرل، فػ ذا كػاف مػن كلمتػو إذان ا١تدغىم فيو ) النسيء، قركء      
لنا حركػػة ا٢تمػػزة إذل قٍ ػنىػػػ٨تػػو ) إذ أينزلػػت ( لً  -عنػػد مػػن ينقػػل  - فلػػيس بعضػػوو خػػارجو كمػػا كػػاف يف حركػػة النقػػل

أم كلمػة  ، ألف حركػة الػذاؿ ىنػا ىػي مػن عضػو آخػر،الذاؿ، فهل ٬توز لنػا الػرـك كاإلمشػاـ يف الػذاؿ؟! طبعػان ال
 .أخرل

 
كلإلمػػاـ ٛتػػزة فيػػو كىػػذا النػػوع ال يكػػوف إال يف كسػػط الكلمػػة،  -:المتحػػرؾ بعػػد متحػػرؾالهمػػز  -:اً لثػػثا

 .تفصيل كما سيأ  بيانو يف ا٢تمز ا١تتوسط
 
 
 
 

                                                 
ٍد عبد الواحد بف أبي السَّداد الباىميُّ ا َ ىو:  1 وقد أجاب عف ذلؾ  – 705 توفي سنة، الشيير بالمالقي ْندُلسيُّ أبو ُمحمَّ

 عثماف عمرو  بي التيسير كتاب عمييا اشتمؿ مقفالت وحؿ مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر »في كتابو 
 .« 398، ص( ىػ1411والنشر،  لمطباعة الفنوف دار: ) جدة الداني، سعيد بف
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 -:التي خالفت قاعدة الرسم العثماني لفاظاأل
بوجػػوه غػػَت الػػيت كردت يف  ٛتػػزةاإلمػػاـ قرآنيػػة خالفػػت القيػػاس يف كيفيػػة كتابتهػػا فوقػػف عليهػػا  ألفػػاظىنػاؾ      

تػػب عليهػػا، كىػػي علػػى رسػػم ا١تصػػحف حسػػب القواعػػد الػػيت كي  اتبػػاعىػػو ا١تػػذىب القياسػػي، كالسػػبب يف ذلػػك 
أكالن: ا٢تمزة ا١تتطرفة ا١تضمومة ا١ترسومة على كاك قبلها ألػف ٤تذكفػة خطػان، ثانيػان: ا٢تمػزة ا١تتطرفػة  -ثالثة أقساـ:
 بعد متحرؾ: ة، ثالثان: ا٢تمزة ا١تتحركء قبلها ألفا١ترسومة على ياا١تكسورة 

 
 :الهمزة المتطرفة المضمومة المرسومة على واو قبلها ألف محذوفة خطاً  -أواًل:- 

 ألفػػاظ ةبػػال خػػالؼ يف رٝتهػػا، كأربعػػ –يف ثالثػػة عشػػر موضػػعان  – ألفػػاظ ةكقػػد خػػرج عػػن قاعػػدة القيػػاس ٙتانيػػ
 ىي: لفاظكىذه األ ،1صورة كفٓتالؼ يف رٝتها، كاألصل أف ترسم ٚتيعها بد

}  :مػػن الشػػورل، ٨تػػو قولػػو تعػػاذل 21مػػن األنعػػاـ، كآيػػة  94آيػػة  كرد يف ،( )  لفػػظ (1

         .} 

مػػػػن  87{ آيػػػػة        }  :، يف قولػػػػو تعػػػػاذل( )  لفػػػػظ (2
 ىود.

   }  :يف قولػو تعػاذلك  ،من إبػراىيم 21آية  كرد يف، ( )  لفظ (3

          غافرمن  47{ آية. 

      }  :، يف قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاذل( )  لفػػػػػػػػػػػػظ (4

    13{ آية .  من الرـك

مػػػػن  50{ آيػػػػة       }  :، يف قولػػػػو تعػػػػاذل( )  لفػػػػظ (5
 غافر.

}  :قولػػػو تعػػػاذلك مػػػن الصػػػافات،  106آيػػػة  كقػػػد كرد يف أـ نكػػػرة، سػػػواء ميعػػػرَّؼ ( )  لفػػػظ (6

       } ، من الدخاف 33آية. 

مػػػػػن  4{ آيػػػػػة       }  :، يف قولػػػػػو تعػػػػػاذل(  ) لفػػػػػظ (7
 ا١تمتحنة.

                                                 
 ا لـ ترسـ ا لؼ المتقدمة تخفيفًا.زيدت بعد كؿ واو ألؼ، كم 1
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}  :قولػو تعػاذلك مػن الشػورل،  40من ا١تائدة، كآية  33+  29آية  كقد كرد يف ،( )  لفظ (8

   } ، ن اٟتشرم 17آية. 
 

علػػى كاك فتلحػػق حكمػػان با١تواضػػع ا١تػػذكورة  الػػيت بػػُت أيػػدينا يف ا١تصػػاحف فيهػػا رٝتػػان، فمػػا ريسػػم أمػػا المختلػػف
، كأمػػا مػػا دل ييرسػػم علػػى كاك فيكػػوف فيهػػا ٜتسػػة أكجػػو فقػػط، كىػػي أكجػػو فيكػػوف فيهػػا اثنػػا عشػػر كجهػػان  سػػابقان 
 ىي: لفاظ، كىذه األالقياس
 }  :من الزمػر، ٨تػو قولػو تعػاذل 34ة ػػػػػمن طو، كآي 76ة ػػػػآي كقد كرد يف ،( )  لفظ (9

   .} 

}  :مػػػػن الشػػػعراء، ٨تػػػػو قولػػػو تعػػػػاذل 6مػػػن األنعػػػػاـ، كآيػػػة  5آيػػػػة  كقػػػد كرد يف ،( )  لفػػػظ (10

       }. 

      }  :، يف قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاذل( )  لفػػػػػػػػػػػظ (11

  من ا١تائدة. 18{ آية 

مػػػػن  28ة مػػػػن الشػػػػعراء، كآيػػػػ 197آيػػػػة  كقػػػػد كرد يف، سػػػػواء ميعػػػػرَّؼ أـ نكػػػػرة، ( )  لفػػػػظ (12

 {.      }  :فاطر، ٨تو قولو تعاذل
 

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
، كذلػك علػى فػرض على ا١تػذىبُت القياسػي كالرٝتػيموزعة عشر كجهان  اثٍتيقف ٛتزة على ىذه األلفاظ ب     

 -موزعة على النحو التارل: ة على كاك، فتكوف األكجواألخَتة مرسوم ةأٌف األلفاظ األربع
 :، ىي، ٜتسة أكجوا١تذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع اإلشباع. .1
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسط. .2
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصر. .3
 .) مع الرـك ( شباعاإل مع الواكا٢تمزة بُت ا٢تمزة ك تسهيل  .4
 .القصر ) مع الرـك ( مع الواكة ك ا٢تمزة بُت ا٢تمز تسهيل  .5



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         عشر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات ال

 

                                                                                                                 61      

 

 

 :1ا١تذىب الرٝتي سبعة أكجو كىي -ثانيان:
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع اإلشباع. .1
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع التوسط. .2
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع القصر. .3
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان بالرـك مع القصر. .4
 .( اإلشباع ) معإبداؿ ا٢تمزة كاكان مع اإلمشاـ  .5
 .( التوسط ) معكاكان مع اإلمشاـ إبداؿ ا٢تمزة  .6
 .( القصر ) معإبداؿ ا٢تمزة كاكان مع اإلمشاـ  .7

 
 :ًللقاعدة ياء بعد ألف خبلفاً  ىمرسومة علالالهمزة المكسورة المتطرفة  -ثانيا:- 

كيف ٚتيعهػا رٝتهػا، ٓتػالؼ يف  لفظتػافك ، 2بػال خػالؼ يف رٝتهػا ألفػاظ ةكقد خرج عن قاعدة القياس أربعػ     
مزة يف ا١تصاحف اليت بُت أيدينا اآلف على يػاء متطرفػة كاألصػل أف ترسػم بػدكف صػورة كجػاء ذلػك يف رٝتت ا٢ت

 -ا١تواضع التالية:
{          }  :(، يف قولو تعػاذل  ) لفظ (1

 من يونس. 15آية 
       }  :(، يف قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاذل  ) لفػػػػػػػػػػظ (2

  من النحل. 90{ آية 

{ آيػػػة       }  :(، يف قولػػػو تعػػػاذل  ) لفػػػظ (3
 من طو. 130

                                                 
حمزة م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكؿ الواو، نحو ) الضعفاُو، شركاُو (، فمو قمنا لؾ عمى  تعامؿ اإلماـي 1

ي راٍو آخر  فستقوؿ لي: سأقرؤىا وقفًا  فرض أف ىذه ا لفاظ موجودة في القرآف فكيؼ ستقرؤىا لإلماـ حفص أو 
ىي: وجو الواو بالسكوف المحض م  ثالثة العارض، ووجو الواو بالرـو م  القصر، ووجو الواو بسبعة أوجو، و 

باإلشماـ م  ثالثة العارضت فسأقوؿ لؾ: وىذا ما فعمو اإلماـ حمزة في أوجو الرسـ، عمى اعتبار أنيا مكتوبة )شركاُو( 
 فيكوف فييا سبعة أوجو، يضاؼ إلييا خمسة القياس.

 ) تمقاء ( بيونس، و ) إيتاء ( بالنحؿ. لفظيقبؿ الياء في بعض المصاحؼ في  حذفت ا لؼ التي 2
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          }  :(، يف قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاذل ) لفػػػػػػػػػظ (4

   من الشورل. 51{ آية 

 ا١تختلف فيها رٝتان، كاليت تلحق حكمان با١تواضع ا١تذكورة سابقان، فهي: لفاظأما األ
{        }  :تعػػػػػاذل(، يف قولػػػػػو   ) لفػػػػػظ (5

. 8آية   من الرـك
      }  :(، يف قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل  ) لفػػػػػػػػػظ (6

   م 16{ آية.  ن الرـك
 

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
 -ا١تذىبُت القياسي كالرٝتي موزعة على النحو التارل: بناءن علىبتسعة أكجو  ىذه األلفاظعلى  ٛتزةيقف 
 :ٜتسة أكجو ىي، ا١تذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع اإلشباع. .1
 مع التوسط. ان إبداؿ ا٢تمزة ألف .2
 القصر. مع ان إبداؿ ا٢تمزة ألف .3
 .) مع الرـك ( شباعاإل معتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالياء  .4
 .) مع الرـك ( القصر معتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالياء  .5

 :1أربعة أكجو ىي ،يالرٝت ا١تذىبثانيان: 
 مع اإلشباع. إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .1
 مع التوسط. إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .2
 مع القصر. إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .3
 مكسورة بالرـك مع القصر. ياءن  إبداؿ ا٢تمزة .4

 

                                                 
يتاِي (، فمو قمنا لؾ عمى  تعامؿ اإلماـي 1 حمزة م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكؿ الياء، نحو ) تمقاِي، وا 

ستقوؿ لي: سأقرؤىا وقفًا ي راٍو آخر  ف فرض أف ىذه ا لفاظ موجودة في القرآف فكيؼ ستقرؤىا لإلماـ حفص أو 
بأربعة أوجو، وىي: وجو ياء بالسكوف المحض م  ثالثة العارض، ووجو الرـو م  القصرت فسأقوؿ لؾ: وىذا ما فعمو 
 اإلماـ حمزة في أوجو الرسـ، عمى اعتبار أنيا مكتوبة ) تمقاِي ( فيكوف فييا أربعة أوجو، يضاؼ إلييا خمسة القياس.
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 :ًبعد متحرؾ: ةالهمزة المتحرك -ثالثا- 
 كىي على ضربُت:

 الهمزة المضمومة المرسومة على واو بعد فتح: 
 ا٢تمػزة رتون صيػ يف ثالثػة كعشػرين موضػعان، كيف ٚتيعهػا لفظةإحدل عشرة خرج من ىذا النوع عن القياس      
 :يفكجاء ذلك  ،ألف ىاواك بعدشكل العلى 

مواضػػػػع، يف يػػػػونس ثالثػػػػة مواضػػػػع  ة( حيػػػػث كردت، كقػػػػد كردت يف سػػػػت  ) لفػػػػظ (1
، 27كآيػػػة  11، كبػػػالرـك موضػػػعُت آيػػػة 64، كبالنمػػػل آيػػػة 34 موضػػػعُت يف آيػػػةك  4اآليػػػات 

 {.     }  :٨تو قولو تعاذل

 85{ آيػػػػػة       }  :عػػػػػاذل(، يف قولػػػػػو ت  ) لفػػػػػظ (2
 من يوسف.

         }  :(، يف قولػػو تعػػاذل  ) لفػػظ (3

     من النحل 48{ آية. 

      }  :(، يف قولو تعػاذل  ) لفظ (4

  من طو. 18{ آية 

{ آيػػػة       }  :(، يف قولػػػو تعػػػاذل  ) لفػػظ (5
 من طو. 119

      }  :(، يف قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل ) لفػػػػػػظ (6

  من النور. 8{ آية 

{        }  :(، يف قولػػػػػو تعػػػػػاذل  ) لفػػػػظ (7
 من الفرقاف. 77آية 

، كثالثػػة مواضػػع بالنمػػل اآليػػات 24(، كقػػد كردت يف سػػورة ا١تؤمنػػوف آيػػة   ) لفػػظ (8

 {.      }  :، ٨تو قولو تعاذل38ك  32ك  29
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       }  :(، يف قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل  ) لفػػػػػػػظ (9

   من الزخرؼ. 18{ آية 

تغػابن، المػن  5، كآيػة 9آيػة  سػورة إبػراىيم، كقػد كردت يف 1(، حيػث كردت  ) لفػظ (10

  }  قولػو تعػاذلكذلػك ٨تػو  ،2 من سػورة ص 21 آيةك من سورة ص،  67كآية 

       }. 

{ آيػػػة       }  :قولػػػو تعػػػاذل(، يف   ) لفػػػظ (11
 .من القيامة 13

  السابقة ىو: لفاظالحكم في األ
 -التارل: على ا١تذىبُت القياسي كالرٝتي موزعة على النحوأكجو  ٓتمسة األلفاظ السابقةعلى  ٛتزةيقف 
 :٫تاكجهاف كلو ، ا١تذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان. .1
 .، مع الرـكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالواك .2

 :3ثالثة أكجو كىيلو : يالرٝت ا١تذىب -ثانيان 
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع اإلسكاف. .1
2. .  إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع الرـك
 إبداؿ ا٢تمزة كاكان مع اإلمشاـ. .3

 
 
 
 

                                                 
 حيث رسمت اليمزة ألفًا. 70ارية  باستثناء موض  براءة 1
 كتب ىذا الموض  في بعض المصاحؼ ب ير واو. 2
حمزة م  ىذه ا لفاظ وكأنيا مرسومة عمى شكؿ الواو، نحو ) يعبُو، َنػَبػُو (، فمو قمنا لؾ عمى فرض  تعامؿ اإلماـي 3

  فستقوؿ لي: سأقرؤىا وقفًا بثالثة ي راٍو آخر أف ىذه ا لفاظ موجودة في القرآف فكيؼ ستقرؤىا لإلماـ حفص أو 
أوجو، وىي: بواو م  السكوف المحض م  ثالثة العارضت فسأقوؿ لؾ: وىذا ما فعمو اإلماـ حمزة في أوجو الرسـ، 

 عمى اعتبار أنيا مكتوبة )يعبُو( فيكوف فييا ثالثة أوجو، يضاؼ إلييا وجيي القياس.
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  المكسورة المرسومة على ياء بعد فتحالهمزة:- 
 قولػػػو تعػػػارل: } مػػػن  ( )  ىػػػي:موضػػػع كاحػػػد لفظػػػة كاحػػػدة يف كقػػػد خػػػرج عػػػن قاعػػػدة القيػػػاس 

     من األنعاـ. 34{، آية 

 رآف.يف الق ا١توضع الوحيد يكى ،رٝتت على ياء بعد فتحاللفظة هذه ف

 -:امهكْ حُ 
 بأربعة أكجو:على ىذه اللفظة  ٛتزةاإلماـ يقف 
 :ك٫تا كجهافلو ، ا١تذىب القياسي -أكالن:

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان. .1
 .، مع الرـكتسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة كالياء .2

 :1ك٫تا كجهافلو : يالرٝت ا١تذىب -ثانيان 
 مع السكوف احملض. إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .1
 .) رـك الكسرة ( مع الرـكرة مكسو  إبداؿ ا٢تمزة ياءن  .2

كمػا رجحػو   صورة ا٢تمزة كالذم عليػو العمػل أهنػا اليػاء ٓتصوصكيف ىذا ا١توضع خالؼ بُت علماء الرسم      
بػػدؿ ا٢تمػػزة يػػاء بػػل ٖتػػذؼ يف تأف األلػػف الػػيت قبػػل اليػػاء زائػػدة رٝتػػان فػػال ٘تػػٌد حػػُت  ةمػػع مالحظػػ، 2ابػػن اٞتػػزرم

 القراءة كال يعتد هبا.

 يف ا١تصاحف ا١تنتشرة بُت أيدينا اآلف ٖتت األلف الزائدة.يف ىذه اللفظة ت ا٢تمزة رٝت مبلحظة:
 
 
 
 
 

                                                 
ـ عمى شكؿ الياء، ىكذا ) نبِي (، فمو قمنا لؾ عمى فرض أف ىذا حمزة م  ىذا المفظ وكأنو مرسو  تعامؿ اإلماـي 1

ي راٍو آخر  فستقوؿ لي: سأقرؤه وقفًا بوجييف، وىما: وجو  المفظ موجود في القرآف فكيؼ ستقرؤه لإلماـ حفص أو 
ت فسأقوؿ لؾ: وىذا ما فعمو اإلماـ حمزة في أوجو الرسـ، عمى اعتبار  بالياء م  السكوف المحض، ووجو ياء م  الرـو

 أنيا مكتوبة )نبِي( فيكوف فييا وجياف، يضاؼ إلييا وجيا القياس.
 .350ص، ( ىػ1427، 1الكبرى، ج التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد ابف الجزري، 2
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 -:بالرـو واإلشماـ والتسهيل المتطرؼ الوقف على الهمزخبلصة 
 -ما يلي:في٬توز الرـك كاإلمشاـ كالتسهيل 

 

 -ما ٬توز فيو الرـك كاإلمشاـ: -أواًل:
حركػة ا٢تمػز الضػم جػاز  تإذا كانػْتيػث اإلمشاـ يف ا٢تمز ا١تتطػرؼ، حاالت ٬توز فيها الرـك ك  ثالثىناؾ      

إذا كػاف حركػة ا٢تمػز الفػتح من اٞتلي أنػو حركة ا٢تمز الكسر جاز الرـك فقط، ك  تفيها الرـك كاإلمشاـ، كإذا كان
 دل يدخلها رـك كال إمشاـ باتفاؽ ٚتيع القراء.

 ، سوء، شيء(.، ملءي دؼءه ) :الوقف ٨تواٟترؼ ا١تنقوؿ لو حركة ا٢تمزة حاؿ  -اٟتالة األكذل : - أ
 تعػاذل: ٨تػو قولػو اٟتػرؼ الػذم قبلهػا فيهػا،أك كاكان مث أدغػم  ا٢تمزة اليت أبدلت ياءن  -اٟتالة الثانية: - ب

 (. ، سوء، قركءو ، ا١تسيءي ، النسيءي مءه بر  )
٨تػو قولػو سػواء أبػدؿ يػاءن أك كاكان  ،ا٢تمز ا١تتحرؾ الذم أبدؿ على ا١تػذىب الرٝتػي -ة:لثاٟتالة الثا - ت

 ، اللؤلؤ (.كما يبدئي ، ئً ا، نباٍ ا، الضعفؤي ) ا١تلؤي  :تعارل
 
: -اً:ثاني  ما ٬توز فيو التسهيل بالرـك

 :فقط كلو حالتاف
 (. ، لؤلؤً  ، امرئً  شاطئً ا٢تمز ا١تتحرؾ ا١تتطرؼ كما قبلو متحرؾ ٨تو ) اٟتالة األكذل:  - أ
 و ) ا١تاءي ، ا١تاًء (.ا٢تمز ا١تتحرؾ ا١تتطرؼ كما قبلو ألف ٨تاٟتالة الثانية:  - ب
 

 يقوؿ اإلماـ الشاطيب يف منظومتو:
 حىٍرؼى مىدٍّ كىاٍعًرًؼ اٍلبىابى ٤تىًٍفالن                كىامشًٍٍم كىريـي ًفيمىا ًسول ميتىبىدنؿو هًبىا             
لىوي أكً ػػػػػػػػػكىمىا كىاكه أىٍصًلين تىسى                يىا فػىعىٍن بػىٍعضو بًاإًلٍدغىاـً ٛتينالى الٍ                كَّنى قػىبػٍ
لىوي التىٍحرًيكي أىٍك أىًلفه ٤تيىرَّكان                هَّالى ػػػػػػػػػػػػػػطىرىفان فىاٍلبػىٍعضي بالرٍَّكـً سى               كىمىا قػىبػٍ
 ٍفتيوحان فػىقىٍد شىذَّ ميوًغالى كىأٍٟتقى مى               كىمىٍن دلىٍ يػىريـٍ كىاعىتدَّ ٤تىٍضان سيكيونىوي              
 ييًضيءي سىنىاهي كيلَّمىا اٍسوىدَّ أىٍليىالى               ًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيف ا٢ٍتىٍمًز أى٨ٍتىاءه كىًعٍندى ٨تيىاتً              
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 -:تنبيهات
إبداؿ ا٢تمػزة كرئيسي، كىو  أساسييقف ٛتزة على ا٢تمزة ا١تتطرفة ا١تسبوقة ٔتتحرؾ، بوجو  (1

 حرؼ مد من جنس حركة ما قبلها.
إذل اٟتػػرؼ الػػذم قبلهػػا ٬تػػوز اإلمشػػاـ، أمػػا الػػرـك فيجػػرم ا١تضػػمومة إذا نقلػػت حركػػة ا٢تمػػزة  (2

 (. يضيءي ، ٨تو ) -كذلك ا١ترفوع كاجملركر   -يف ا١تضمـو كا١تكسور، 
إلسكاف كالػرـك ا -اٟترؼ ا١تشدد يف أم  -يجوز فيو فإذا أيبدؿ ا٢تمز كأيدغم ما قبلو فيو،  (3

 .مءي (بر ، ٨تو ) -هما يحسب شرط -كاإلمشاـ 
 .على الوجو القياسي، ٨تو ) السماءي، بناءي ( ال ٬تتمع اإلبداؿ مع اإلمشاـ (4
 كيسػػبق ذلػػكالقصػػر، ك  شػػباعفيهػػا الػػرـك مػػع اإل كيكػػوف سيػػبقت ا٢تمػػزة بػػألف، سيػػهنلتإذا  (5

 (. ءي ايش، اءً مسالالقصر، ٨تو ) التوسط ك ك  شباعمع اإل اإلبداؿ
 .بداؿاإلك  شباع مقدـ على القصر عند التسهيلاإل (6

 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي   القادـ اللقاء) 
 
 
 
 

 -مبلحظة:
[ بطريقػػػة غػػػَت الطريقػػػة السػػػابقة، كذلػػػك  مػػػزة] ٟت ا١تتطػػػرؼ الوقػػػف علػػػى ا٢تمػػػز افيوضػػػح افالتاليػػػ افا١تخططػػػ

 حسب حركة ٫تزة القطع كحركة ما قبلها.
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 اهلمز

 
 ( كسنتطرؽ لو يف ٥تطط آخركلمة، المتحرؾ ) أم متحرؾ يف كسط          ساكن متطرؼ ) أم ساكن كقفان سواءن أكاف متحركان كصالن أـ ساكنان (                                       

     
 متحرك وصاًل، ساكن وقفًا ويأتي قبمو الحركات الثالث أو يأتي قبمو ساكن                                                    ساكن سكونًا أصميًا، ويأتي قبمو متحرك بــــ

 
 حاالت   8لو )  ما قبلو يكوفو ف، متحرؾ بالكسر وصبًل ويسكن للوق                           حاالت   6لو )  ما قبلو يكوفو متحرؾ بالفتح وصبلً ويسكن للوقف،                    الضم     الكسر      الفتح

 يبدؿ       يبدؿ       دل                               
     أصلية أو زائدةألف      ساكنة أصلية ياء    واو سػػاكنة أصلية    ساكن صحيح    مكسور  مفتوحألفان         ياءن        يأت     

 ساكنة أصلية ياء    سػػاكنة أصلية واو      مضمـو         مكسور       مفتوحألفان مع               الو       بدأى      قرئى      ٨تو:  ا٠تبءى      ٨تو: أف تبوأى         ٨تو: جيءى         إبدا٢ت        ٨تو       ٨تو   
 / النقل مع        اإلشباع كالتوسط             ٨تو          ٨تو             ٨تو        ٨تو: سيوءو، السىوًء       ٨تو: شيءو 1/ النقل مع        1نقل مع       اقرأ         نبئ      مثاؿ      يبدؿ    يبدؿ        ال 

 / نقل بالسكوف1/ نقل بالسكوف  1جٍي          كالقصر                  النبًأ         شاًطًئ          اللؤلًؤ        يف        ألفان      ياءن         السكوف        السكوف: تبػيٍو        السكوف:                       
 / نقل مع رـك2/ نقل مع رـك    2   اك/إبداؿ ك 1/إبداؿ ياءن   1اؿ   / إبد1/ اإلدغاـ مع            ٨تو                  2/ اإلدغاـ مع      2اقرا         نيب      القرآف             ساكنة                        

 إبداؿ مع /3/ إبداؿ مع       3/تسهيل     2/تسهيل    2      شاءى، أكلياءى              لأللفبدا      قرم         ا٠تٍب           السكوف: تبػيٌو      السكوف: جٌي                                           
 /تسهيل     مع الرـك       مع الرـك     اإلدغاـ بالسكوف    اإلدغاـ بالسكوف2                                                                                                                                           

 / إبداؿ مع4/ إبداؿ مع       4   / إبداؿ   3/ إبداؿ     3بالرـك                                         حاالت   8لو )  ما قبلو يكوفو متحرؾ بالضم وصبًل  ويسكن للوقف،                               
 اإلدغاـ مع الرـك    اإلدغاـ مع الرـك للواك مع الرـك ياء مع الرـك   لل       أصلية أو زائدة ألف    ساكنة زائدة ياء     ساكنة أصلية ياء     واو سػػاكنة أصلية      ساكن          مضمـو         مكسور          مفتوح   

 ءه     ٨تو: السماءي، أبناءي لتنوءي، السوءي          يضيءي، شيءه       النسيءي، برم       صحيح٨تو: ا١تألي        يستهزئي      اللؤلؤي ، امرؤه      
                    واو ساكنة زائدةلف     لأل/ إبداؿ 3+2+1/ إدغاـ مع   1/ نقل     3+2+1/ نقل       3+2+٨1تو: ملءي         للواك/إبداؿ 1ياء    لل/ إبداؿ 1/ إبداؿ   1
 ألف أصلية أو زائدة      ساكن صحيح سكوف كرـك      مع سكوف كرـك        سكوف         ب شباع كتوسط كقصر       فقط يف: قركءو        / نقل      مع1     للواك/إبداؿ 2/ تسهيل      2     لأللف   
 / إدغاـ مع سكوف     ٨تو: ا١ترًء         ٨تو: السماًء، استحياءو 1الرـك       / تسهيل ب4/ إدغاـ مع     2/ نقل          كإمشاـ                كإمشاـ            2/ تسهيل       بالرـك          مع الرـك       2
 لف لأل/ إبداؿ 3 + 2+ 1/ نقل       1/ إدغاـ مع رـك        2/ إدغاـ بالسكوف       رـك               مع إشباع            4/إدغاـ بالسكوف   4مع الرـك       بالرـك / تسهيل3/إبداؿ بالرـك  3مع          
 إشباع كتوسط كقصرمع / نقل مع        2/ تسهيل بالرـك                                 5/ إدغاـ مع     3/ إدغاـ بالرـك      5/ إدغاـ بالرـك     5/ نقل     3     للواك/ إبداؿ 4/ إبداؿ       4رـك           

 / تسهيل ب شباع كقصر5+4/ إدغاـ باإلمشاـ        اإلمشاـ              مع قصر                                      الرـك         6/ إدغاـ باإلمشاـ    6مشاـ    مع اإلمشاـ    مع اإلمشاـ       مع باإل               

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف 
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 الوقف عمى اليمز المتطرف لإلمام حمزة الزيات
 

 متحرؾ بػػػػ إذا كاف ساكناً سكوناً أصلياً، ويأتي قبلو
 الضم الكسر الفتح

 دل يأت لو مثاؿ يف القرآف ٨تو: نبئ ، يبدؿ ياءن ىكذا: نيب ٨تو: اقرأ ، يبدؿ ألفان ىكذا: اقرا
 

  ألف أصلية أو زائدة ياء ساكنة أصلية واو ساكنة أصلية ساكن صحيح مضمـو مكسور مفتوح يكوف           ما قبلو
متحرؾ بالفتح وصبًل 

قف، وما ويسكن للو 
 قبلو يكوف لو

 حاالت   6) 

 ٨تو: ) بدأى (
 إبدالو ألفان 

 
 بدا    

 ٨تو: ) قرئى (
 إبدالو ياءن ساكنة

 
 قرم     

 ٨تو: ) ا٠تبءى ( 
 نقل مع السكوف

 
 ا٠تبٍ      

 ٨تو: ) تبوأى (
 / نقل مع السكوف1
 / إدغاـ مع السكوف2

 ٨تو: ) كجيءى (
 / نقل مع السكوف1
 سكوف/ إدغاـ مع ال2

 ٨تو: ) أكلياءى (
إبدالو ألفان مع اإلشباع 

 كالتوسط كالقصر

 

متحرؾ بالكسر وصبًل 
ويسكن للوقف، وما 

 قبلو يكوف لو
 حاالت   8) 

 ٨تو: ) النبًأ (
 / إبدالو ألفان 1
 / تسهيل مع الرـك2

 ( ئً ٨تو: ) شاط
 / إبدالو ياءن 1
 / تسهيل مع الرـك2
 / إبدالو ياءن مع الرـك3
 

 لؤلًؤ (٨تو: ) ال
 / إبدالو كاكان 1
 / تسهيل مع الرـك2
 / إبدالو كاكان مع الرـك3

 ٨تو: ) ا١ترًء (
 / نقل مع السكوف1
 / نقل مع الرـك2

 ٨تو: ) سوءو (
 / نقل مع السكوف1
 / نقل مع الرـك2
 / إدغاـ مع سكوف3
 /كالسابق لكن بالرـك4

 ٨تو: ) شيءو (
 / نقل مع السكوف1
 / نقل مع الرـك2
 مع سكوف / إدغاـ3
 /كالسابق لكن بالرـك4

 ٨تو: ) السماًء (
/ إبدالو ألفان 1+2+3

 ب شباع كتوسط كقصر
 / تسهيل مع إشباع4
 / تسهيل مع قصر5

ما قبلو واو ساكنة 
 زائدة
 فقط يف: قركءو 

 / إدغاـ مع سكوف1
 / إدغاـ مع رـك2

متحرؾ بالضم وصبًل  
ويسكن للوقف، وما 

 لو قبلو يكوف
 ت  حاال 8) 

 ٨تو: ) ا١تألي (
 / إبدالو ألفان 1
 / تسهيل بالرـك2

 ٨تو: ) يىستهزئي (
 / إبدالو ياءن 1
 / تسهيل مع الرـك2
 / إبدالو ياءن مع الرـك3
/ إبدالو ياءن مع 4

 اإلمشاـ

 ٨تو: ) امرؤي (
 / إبدالو كاكان 1
 / تسهيل مع الرـك2
 / إبدالو كاكان مع الرـك3
/ إبدالو كاكان مع 4

 اإلمشاـ
 

 ٨تو: ) ملءي (
 / نقل مع السكوف1
 / نقل مع الرـك2
 / نقل مع اإلمشاـ3

 ٨تو: ) لتنوءي، السوءي (
/ نقل مع 1+2+3

 سكوف كرـك كإمشاـ
 / إدغاـ مع سكوف4
 / إدغاـ مع رـك5
 / إدغاـ مع إمشاـ6

 ٨تو: ) يضيءي، شيءه(
/ نقل مع 1+2+3

 سكوف كرـك كإمشاـ
 / إدغاـ مع سكوف4
 / إدغاـ مع رـك5
 / إدغاـ مع إمشاـ6

 ٨تو: ) السماًء (
/ إبدالو ألفان 1+2+3

مع اإلشباع كالتوسط 
 كالقصر

 / تسهيل مع إشباع4
 / تسهيل مع قصر5

ما قبلو ياء ساكنة 
 زائدة

فقط يف : )النسيءي، 
 برمءي، درمءه(

 / إدغاـ مع سكوف1
 / إدغاـ مع رـك2
 / إدغاـ مع إمشاـ3
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 ىمز متوسط األلفاظ التي فيها قف حمزة علىو                      
   -كما سبق اٟتديث بأف ا٢تمز من حيث اٟتركة على ثالثة أضرب:

 ا١تتحرؾ بعد متحرؾ -ا١تتحرؾ بعد ساكن، الثالث: -الساكن بعد متحرؾ، كالثاين: -األكؿ:
٢تمػػز ا١تتوسػػط بغػػَته، اك  ا٢تمػػز ا١تتوسػػط بنفسػػو،كػػن أف نقسػػم ىػػذا البػػاب إذل ثالثػػة أقسػػاـ: كلتسػػهل الفائػػدة ٯت

 .عليها عند الوقف كلمات خاصة لإلماـ ٛتزةك 

ೱ نفسوالقسم األوؿ: الهمز المتوسط ب: 
  -بعد متحرؾ:   المتوسط)  الهمز الساكن -أوالً :

 .كحكم ىذا النوع ٟتمزة ىو إبداؿ ا٢تمز الساكن حرؼ مد من جنس حركة ما قبلو
 :اٟتركات الثالث بعد، كيأ  ان أصليإال  سكونو ال يكوفىذا ا٢تمز ك 

 :الفتح- 
، مػػػتألتا، تأخذكنػػػو، مأمنػػػوفػػػادَّارءمت، ، كأسػػػان ،  البػػػأستأثيمػػػان، يػػػأتوف، ، تػػػأ١توفيػػػأكلوف، بوَّأنػػػا،  -:٨تػػػوكذلػػػك 
 .، اطمأننتمفليستأذنوا، يستأذفف، تستأخرك ، يستأخركف، استأجرت، استأجره

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 ، ىكذا:ان إبداؿ ا٢تمزة ألف

، جرتااسػت، جرهااسػت، تمػتالا، تاخذكنو، مامنوفادَّارامت، ، الباس، كاسا، ياتوف، تاثيماتا١توف، ياكلوف، بوَّانا، 
 .ذنواافليست، ذفايستف، خرك اتست، خركفايست
 

 :الكسر- 
 .، كلػميػًلٍ ت، أنب هم، كرئياش تمانب نا، بً س، الذئب، ب ر، ج نا،  -:٨توكذلك 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 ، ىكذا:إبداؿ ا٢تمزة ياءن 

 .2، كرييا1، كلػمػليت، أنبيهمبيس، الذيب، بَت، جينا، شيتما
 

                                                 
 لحمزة في ىذا المفظ وقفًا: ضـ الياء أو كسرىا، كما سيأتي شرحو. 1

 ، كما سيأتي شرحو.يا وقفاً في أحد وجيي قراءت 2



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         لػقرآفالدرر الحساف في القراءات العشر ل

 

                                                                                                                 71      

 

 

 :الضم- 
 .، رؤياؾتؤكيوا١تؤتفكة، ، سيؤلىك، تسيؤىم، يؤفك، أنؤمنيؤمنوف، يؤخذ،  -:٨توكذلك 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 ، ىكذا:ان إبداؿ ا٢تمزة كاك 

 .1، ركياؾ(تيوًكيو)، سيولىك، تسوىم، يوفك، أنومنيومنوف، يوخذ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، كما سيأتي شرحو.في أحد وجيي قراءتيما وقفاً  1
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كبعػد كيػأ  بعػد سػاكن صػحيح، كبعػد األلػف،  -بعػد سػاكن:  المتوسط ) الهمز المتحرؾ  -ثانياً:
 -:أصليتُت ياء كأكبعد كاك  ،زائدتُتياء  كأكاك 

 :ما بعد ساكن صحيح- 
ػػتسالقػػرءاف،  :٨تػػوكذلػػك  ػػالظم، وػػػػػ ػػشطل، ػػػ  ػػيس، افػػػ  ػػ٬ت، ان ، جػػٍزءموفػػػ  ػػركف، أفػػػ  ػػدة، مسػػػ  ػػ، ا١تشوالن، مػػذءكمان ػػػ  ، مةػػػ 

 .النشأةى ىٍزؤان، كٍفؤان، لوف، ػػػ  يسػػان، ، خطػػ  ان ػػػ  كط
 -:وقفاً  موكْ حُ 

، كبالتػارل يتحػرؾ اٟتػرؼ السػاكن ْتركػة ا٢تمػز، نقل حركة ا٢تمزة للساكن قبلو مػع حػذؼ ا٢تمػزة للتخفيػف     
٢تمػػز مضػػػمومان، كيكػػوف مكسػػػوران إذا كػػػاف فيكػػوف مفتوحػػػان إذا كػػاف ا٢تمػػػز مفتوحػػان، كيكػػػوف مضػػمومان إذا كػػػاف ا

 .ا٢تمز مكسوران 
ػػموف، جػػػزىا، ٬تىػػركف، أفًػػده، مسيػػوال، مػػػذيكماالقػػرىاف، ىكػػذا:  ػػاف، يسى ػػل، شػػػطىو، الظىمى ػػموتسى ، خطىػػػا، ، كطىػػا، ا١تشى

 .1النشىو( كيفىا، )يسىلوف، ىزىا،
 

 :ما بعد األلف- 
، كالقالئػػد، ءابػػائهم، ا١تالئكػػة، ، القػػائمُتخػػائفُت، دعػػاءن، نػػداءن، تػػراءت، أبنائنػػا، نسػػائناغثػػاءن،  -:٨تػػوكذلػػك 

، جاءككم،   .، السائلُتيراءكفالالئي، بأٝتائهم، إسرائيل، ءاباؤكم، أبناؤكم، نساؤكم، ىاـؤ

 -:وقفاً  موكْ حُ 
كجهػػاف: ا١تػػد ا١تشػػبع ٔتقػػدار سػػت  ا١تسػػهلة لػػو يف حػػرؼ ا١تػػد السػػابق للهمػػزك  ،يسػػهل اإلمػػاـ ٛتػػزة ا٢تمػػزة     

 .، كالقصر ٔتقدار حركتُت١2تقدـحركات كىو ا

 :1لطيفة
تطرفػة ا١تفتوحػة يف ٨تػو ] ٬توز لنا التسهيل يف ا٢تمزة ا١تفتوحة ا١تتوسطة يف ٨تو ] أبناءىكم [ ، أمػا يف ا١ت١تاذا      
 .؟[، فال ٬توز التسهيل أبناءى 
كاملػػة، أمػػا يف هنايػػة كلمػػة يكػػوف ْتركػػة كاملػػة أم الفتحػػة  الالتسػػهيل يف كسػػط  كاإلجابػػة علػػى ذلػػك: أفَّ      

الكلمػػة فيكػػوف الػػرـك ّتػػزء مػػن اٟتركػػة، كلػػذلك بػػُتَّ العلمػػاء أف التسػػهيل بػػالرـك ال يكػػوف يف ا١تفتػػوح ا١توجػػود يف 
 .، ألٌف الفتحة ال تتجزأآخر الكلمة

                                                 
 ، كما سيأتي شرحو.وقفاً  افي أحد وجيي قراءتي 1

: ،(ىػ1427، 1الكبرى، ج التجارية القاىرة، المطبعة ) العشر، القراءات في ابف الجزري في كتابو النشرمحمد لقوؿ  2
 ". ي ذلؾ وعمى أف المد أرجحفاتفقوا عمى جواز المد والقصر ف" 
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 :2لطيفة
 -تُت أصػػػلي يػػػاءن أك ، ان ،  أك كاك ان صػػػحيح ان سػػػواء أكػػػاف سػػػاكن -مػػػن ا١تعلػػػـو أف ا٢تمػػػزة إذا سػػػبقت بسػػػاكن      

فسػػيكوف اٟتكػػم يف ا٢تمػػزة كقفػػان النقػػل، كلكػػن ىػػذا األمػػر ال ينطبػػق علػػى ا٢تمػػزة ا١تسػػبوقة بػػألف، مػػع أٌف األلػػف 
 ساكنة، كالسبب يف ذلك أٌف األلف ال تقبل اٟتركات، فهي دائمان ساكنة.

 
  1زائدتينياء  وأما بعد واو:- 

 ، بري وف.خطي تو، خطي اتو، ىني ان، مري ان، بري ان : ٨تو -كال تكوف إال ياءن مدية  - زائدةالياء البعد فمثالو 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 .النطق بياء مشددة كوفمع إدغاـ الياء األكذل يف الثانية، في ؿ ا٢تمزة ياءن ابدإ

 فيصَت النطق ىكذا خطيَّتو، خطيَّاتو، ىنيَّا، مريَّا، بريَّا، بريهوف.
 .القرآف الكرًنيف  ذلك م يقعفل -كتكوف ا٢تمزة متوسطة  -، أما بعد كاك زائدة

 
  أصليتينياء  وأما بعد واو: 

  ت.سيسيوءان، ، لوأى السه  دل يرد إال يف: بعد ا١تديتُتفمثالو 
 ا١توءكدة. موئالن،سوءا ما، سىوءة، سوءاتكم، كاك اللُت فلم يرد إال يف: أما بعد 
 كهي ة.تيأسوا، ييأس،  ، سأاستي،  ان شي :نحوياء اللُت فأما بعد 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 فيو كجهاف: 

، كبالتػػارل يتحػػرؾ اٟتػػرؼ السػػاكن مػػع حػػذؼ ا٢تمػػزة للتخفيػػف انقػػل حركػػة ا٢تمػػزة للسػػاكن قبلهػػ األوؿ:الوجػػو 
، فيكوف مفتوحان إذا كاف ا٢تمز مفتوحان، كيكوف مضمومان إذا كاف ا٢تمز مضػمومان، كيكػوف مكسػوران ةْتركة ا٢تمز 

 .إذا كاف ا٢تمز مكسوران 
 ، سيوىا، ًسيىت، سىوىه، سوىاتكم، موال، الػمىويٍكدة، شىيىا، استيىس، تيىسوا، ييىس، كهيىو.ىالسُّوِ ىكذا: 

 .إبداؿ ا٢تمزة من جنس ما قبلها كمن مث إدغاـ ما قبلها فيها :الوجو اآلخر
ػوهٍكدة، شىيَّا، استػيَّس، تػيَّ  ، سيوَّا، ًسيَّت، سىوَّه، سوَّاتكم، مونال،ىالسُّو ِ ىكذا:   ػسػوا، ييَّس،كهيَّو.الػمى
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 -بعد متحرؾ: الهمز المتحرؾ -اً:لثثا
عنػػػػد كقػػػػوع ا٢تمػػػػزة كسػػػػط كلمػػػػة فقػػػػد تكػػػػوف مفتوحػػػػة أك مكسػػػػورة أك مضػػػػمومة، كاٟتػػػػرؼ الػػػػذم يسػػػػبقها       

، اجملموعػة األكذل فيهػا ُتالتسع تنقسم إذل ٣تمػوعت الصورىذه ك ، صوركذلك، فمجموع ىذه الصور ىو تسع 
 ثانية فيها سبع صور.صورتاف، كاجملموعة ال

، مػػا قبلهػػا مكسػػور أك مضػػمـومفتوحػػة ك  ا٢تمػػزةأمػػا اجملموعػػة األكذل فتكػػوف الصػػورتاف علػػى النحػػو التػػارل:      
 السبع ا١تتبقية. الصور ىي كأما اجملموعة الثانية فتكوف

 
 1نيتضمن صورتتو  :ىاألول مجموعةال:- 
 .2قبلو إبداؿ ا٢تمز حرؼ مد من جنس حركة ما موعةاجمل حكم ىذه

 

: حرؼ بعدالهمز المفتوح  .1  مضمـو
 .، سؤاؿان ، لؤلؤ يؤخر، يؤاخذ، مؤجالن فليؤىدن، ا١تؤلفة، ، مؤذف، يؤلف، يؤيد، فؤادؾ -:٨توكذلك 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 .مفتوحة كال ٮتفى أهنا، كاكان  ةؿ ا٢تمز ابدإ
 

 حرؼ مكسور: بعدالهمز المفتوح  .2
، ، خاسػ ان ، سػي ا م، السػي ةمائتُت، بأيكم، ننش كم، ألنعامكم خاط ة، ناش ة، ف ة، ف تُت، مائة، كذلك ٨تو:

 .3ا١تنًش ات شان ك، لتػينىػبنػػ ىػنهم،لنيبونئػىنَّهم، ، ، ل ال، ألىبرئاء مل ت،

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 .مفتوحة ، كال ٮتفى أهناياءن  ةؿ ا٢تمز ابدإ

                                                 
ما كاف عند اإلماـ ناف  أو ابف كثير أو حتى البصري في باب ) اليمزتيف مف كممتيف  مجموعةتشبو ىذه ال 1

 مف جنس حركة ا ولى. اً نو يبدؿ اليمزة الثانية حرفإذا كانت اليمزة الثانية مفتوحة فإوذلؾ المختمفتيف في الحركة ( 
بما معناه أنو: ل يوجد في ىذه المجموعة  267ذكر أبو جعفر ا نصاري في كتابو اإلقناع في القراءات السب  ص 2

ب تسييؿ،  نيا لو خففت بالتسييؿ وجعمت بيف بيف فإنيا تكوف قريبة مف ا لؼ، ومف المعمـو أّف ا لؼ، أو ما ُقرِّ 
منيا ل يكوف قبميا إل مفتوح، فانظر إلى )يؤيد، خاط ة( فمو سيمناىا لكانت اليمزة في لفظيا بيف اليمزة وا لؼ، 
بمعنى أنيا قريبة مف ا لؼ، وتكوف ىنا مسبوقة بمضمـو في )يؤيد(، ومكسور في )خاط ة(، فيؿ يجوز أف يكوف قبؿ 

 .ا لؼ غير الفتح  بالطب  ل

 مف الرحمف بكسر الشيف. 24الموض  وىو آية يقرأ حمزة ىذا  3
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، كسػيتم توضػػيحو قبيػل ا١تتوسػط بزائػد ىػي مػن ، ألنعػػامكم، بػأيكم: لػ ال، ألىػبمػع مراعػاة أفَّ ا٢تمػزة يف لفػظ
 .فيما بعد

 
 تضمن سبع صورتو  :ةالثاني مجموعةال:- 

 ، كيضػػاؼ كجػػو، أم بػػُت ا٢تمػػز كبػػُت اٟتػػرؼ اجملػػانس ٟتركتػػوبػػُت بػػُتا٢تمػػز  تسػػهيل موعػػةاجمل حكػػم ىػػذه     
 إبػداؿآلخػر ىػو آخر يف ا٢تمز ا١تضمـو الواقع بعد كسر، كعكسو أم ا٢تمز ا١تكسور الواقع بعد ضم، كالوجػو ا

اٟتػػذؼ يف ا٢تمػػز الػػذم لػػيس لػػو صػػورة يف بعػػض اٟتػػاالت ، كىنػػاؾ كجػػو مػػن جػػنس حركػػة مػػا قبلػػو ان حرفػػ ا٢تمػػز
 .ا٠تاصة

 الهمز المفتوح بعد فتح: .1
ى،ِأ ِرِ بػدأكم، ذرأكػم، أرأيػت، أرأيػتكم، ، اطمػأنوا، امشػأزت، اف، تػأذفػػػػػ  شنرب، ػػامػػ  اب، ػػػػ  سأؿ، م :٨توكذلك 

 .، أم ا٢تمزة الثانية [ألمألفَّ ] كيكأنَّو، ػػان، ملجػػ  مرأت، افأحيا، ، ىنأِ 
 مع مراعاة أفَّ ا٢تمزة األكذل يف: ) ألمألف ( ىي من قبيل ا١تتوسط بزائد، كسيتم توضيحو فيما بعد.

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 تسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كاأللف.

 
 الهمز المكسور بعد فتح: .2

رىئًػيػل ذو، حين ذو، س، يومى  ً يى تبتىً س،  :٨توكذلك  بػٍ جى
، ، تطمػ نُتمطم نػلىً ن، أئنك، أئن، أئذا، أئفكان، أئمػة، ، 1

 .بىً يس، مىلىً هم، مىلىً وا١تطم نة، 

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 تسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالياء.

، كسػيتم توضػيحو فيمػا قبيػل ا١تتوسػط بزائػد( ىي مػن  ، أئفكان مع مراعاة أفَّ ا٢تمزة يف: ) لىً ن، أئنك، أئن، أئذا
 .بعد
 
 
 
 

                                                 
 ىمزة مكسورة وبعدىا ياء تمد عمى البدؿ.زاد يقرأ حمزة ىذا المفظ بفتح الجيـ والراء و  1
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 الهمز المكسور بعد ضم: .3
 .، سي لواسي ل، سي لت :كرد يفكذلك 

 ٟتمزة يف ىذا النوع كجهاف: -:وقفاً  موكْ حُ 
 .، كذلك حسب القاعدة العامة ٢تذا القسمتسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالياء - أ
(،  1، كىػػػذا حسػػػب ا١تػػػنهج الرٝتػػػي ) كجػػػو األخفػػػشمكسػػػورةا كال ٮتفػػػى أهنػػػ ،إبػػػداؿ ا٢تمػػػزة كاكان  - ب

 ىكذا ) سيًوؿ (.

 الهمز المكسور بعد كسر: .4
 .، يوًم ذبارئكمإليالؼ، ا١تستهزءين، ُت، ػػػػ  صابُت، ػػػػ  ُت، متكػػػػ  ُت، خاسػػػػ  خاط :٨توكذلك 

   -:وقفاً  موكْ حُ 
 تسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالياء.

كىػو اٟتػذؼ، كذلػك حسػب ا١تػنهج ، ككػاف بعػد ا٢تمػزة يػاء مديػة ليس لػو صػورة يف الرسػمفيما  فٍ وجو ثا ويُزاد
 الرٝتي.

 .ػػُت، ا١تستهزءينػػُت، صابػػ  ػػُت، متكػػ  ػػُت، خاسػػ  خاطػػ  كذلك ٨تو: 
 .، ا١تستهزينخاطُت، خاسُت، متكُت، صابُت -ىكذا:

 توسط بزائد، كسيتم توضيحو فيما بعد.مع مراعاة أفَّ ا٢تمزة يف: ) إليالؼ ( ىي من قبيل ا١ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، المكسور بعد ضـأّف ا خفش خالَؼ سيبويو في نوعيف: أحدىما: اليمز  أشار ابف الجزري في طيبتو إلى 1
س حركة ما قبميا، وا خفش يبدليا ياًء بعد الكسرة، واوًا بعد الضمة، قاؿ ، فسيبويو يسيميا مف جنالمضمـو بعد كسرو 

 الداني في جامعو: وىذا مذىب ا خفش الذي ل يجوز عنده غيره.
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 الهمز المضمـو بعد فتح: .5
، يػػدرءكف، نقػػرؤه ،فؤي لتنبَّػػػ، أىؤينبػػ كم، وفػػػػ يػػيطكف، ءي مػػرب ، تػػؤزىم وسان،ػػػػ يػػيى  سػػأيلقي،، يكلػػؤكم، 1ؼؤ ر  :٨تػػوكذلػػك 

 .ذرؤكمييقرءيكف، ، ، اقرءكا، تبوَّءيكيبنـؤ، ، بدءككمتربءكا، واػػػػ ي ، اخسودهػػػػ ي ي

 -:وقفاً  موكْ حُ 
 تسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالواك.

كىػػػو اٟتػػػذؼ، كذلػػػك حسػػػب ا١تػػػنهج  ،ككػػػاف بعػػػد ا٢تمػػػزة كاك لػػػيس لػػػو صػػػورة يف الرسػػػمفيمػػػا  فٍ وجػػػو ثػػػا ويُػػػزاد
 الرٝتي.
 .ءيك، اقرءكا، يقرءيكف، بدءككم، تبوَّ تربءكاػوا، ػوده، اخسػػػ ي ػوف، يدرءكف، يػػػ ي ػوسان، مربءيكف، يطػػػ ي يىػػػ ي ٨تو: 
 .، اقرىكا، تبوَّك، بدىككمكاتربى ، ، اخسىوا، يىوديه، يدرىكفيىوسا، يىطىوف -ىكذا:
، كسػػيتم ا٢تمػػز ا١تتوسػػط ْتػػرؼ زائػػدقبيػػل فيهمػػا ىػػو مػػن  ا٢تمػػز ،( أىؤينبػػ كم ،سػػألقي)  :أنػػو يف ٨تػػو مراعػػاةمػػع 

 شرحو فيما بعد.
 

 الهمز المضمـو بعد ضم: .6
 .كسءي ر رءكسهم،  ،كسكمءي بر  :يفكذلك 

 ٟتمزة يف ىذا النوع كجهاف: -:وقفاً  موكْ حُ 
 تسهيل ا٢تمزة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالواك. - أ
 ىكذا: بريكًسكم.ألهنا دل تكتب على صورة، اٟتذؼ، كذلك حسب ا١تنهج الرٝتي،  - ب

 
 الهمز المضمـو بعد كسر: .7

، وفػػػػ يػػ، ا٠تاطكسػػنقرئي ونك، ػػػػ يػػوا، كيستنبػػػػ يػػليطفوا، ػػػػ يػػليواط ،وفػػػػ يػػوين، فمالػػػ يػػأنبوف، ػػػػ يػػمتك، كفءي مسػػتهز  :٨تػػوكذلػػك 
 .، أًليخراكم، أًليكرلسين يوي تنبن يهم، ،  يكم، أؤنبن وفػػػػ ي ، ا١تنشوفػػػػ ي صاب

 :كجهافٟتمزة يف ىذا النوع  -:وقفاً  موكْ حُ 
 عامة ٢تذا القسم.ة بُت بُت، أم بُت ا٢تمزة كالواك، كذلك حسب القاعدة التسهيل ا٢تمز  - أ
 :، ىذا حسب ا١تنهج الرٝتي ) كجو األخفػش (، ىكػذامضمومة كال ٮتفى أهنا ،إبداؿ ا٢تمزة ياءن  - ب

، ييك، ا٠تػػػاطييوفمسػػتهزييوف، متكييػػػوف، أنبييػػػوين، فمػػػالييوف، ليواطييػػػوا، ليطفييػػػوا، كيسػػػتنبييونك، سػػػنقرً 
 .ػخراكم، لًػييػورل، لًػيي سينػييوي  تنبنػييهم، ػييكم،، أؤنبن ، ا١تنشييوفوفيصاب

                                                 
 يقرأ حمزة ىذا المفظ بحذؼ الواو دوف مد. 1
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مسػتهزءيكف، ، كذلػك ٨تػو: 1كاك ساكنة ٦تدكدة ا٢تمز بعدككاف ليس لو صورة يف الرسم، فيما  وجو ثالث ويُزاد
 .ػوفػوف، ا١تنشػػػ ي ػوف، صابػػػ ي ػونك، ا٠تاطػػػ ي ػوا، كيستنبػػػ ي ػوا، ليطفػػػ ي ػوف، ليواطػػػ ي ػوين، فمالػػػ ي ػوف، أنبػػ ي متكػػػ ي 

 :ىكػػػػذاكيًتتػػػب علػػػى حػػػذؼ ا٢تمػػػػزة ضػػػم مػػػا قبلهػػػا، لػػػك حسػػػب ا١تػػػنهج الرٝتػػػػي، اٟتػػػذؼ، كذ - ت
 .، ا١تنشيوفوفصابي ا٠تاطيوف، ، ونكوف، ليواطيوا، ليطفيوا، كيستنبي فمالي متكيوف، أنبيوين، ، كفمستهزي 

شػرحو  ، كسػيتما٢تمز ا١تتوسط ْترؼ زائػدا ىو من قبيل مفيه ا٢تمز ،أنو يف ٨تو ) أًليخراكم، أًليكرل ( مراعاةمع 
 فيما بعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ي أصؿ مطرد نالحظ في اليمز المضمـو بعد كسر، فإّف جمي  ا لفاظ رسمت عمى غير صورة وبعدىا واو، إل ف 1

ألفاظ مخصوصة: أما ا صؿ المطرد فيو اليمزة المسبوقة بحرؼ زا د، نحو: )إلخراىـ(، وأما ا لفاظ الثالثة  ةوثالث
  يـ كيفما ورد.بالمخصوصة فيي: سنقر ؾ، سي و، ولفظ تن
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 .(ا١تتحرؾ بعد متحرؾ) ا٢تمز ا١تتوسطالوقف على ص كىذا ٥تطط ييلخن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ا١تتحرؾ بعد متحرؾ) ا٢تمز ا١تتوسط الوقف علىص كىذا ٥تطط آخر ييلخن 
 
 
 

 
 2التسهيل كاإلبداؿ كاٟتذؼ        1التسهيل كاٟتذؼ   اإلبداؿ فقط                التسهيل فقط          

 
 
 

                                                 
فال يكوف  رؤكـ، وأوتيت(،)بار كـ، يذنحو:  ،باستثناء إذا لـ يأت بعد اليمزة واو مدية، أو كانت اليمزة مسبوقة بزا د 1

 .في اليمزة حذؼ

ة ألفاظ وأصؿ مطرد، وا لفاظ ا ربعة ىي: ُس ؿ، سنقر ؾ، تنب يـ، سيُِّ وت أما ا صؿ المطرد فيو: إذا باستثناء أربع 2
 ما كانت اليمزة مسبوقة بحرؼ زا د، نحو ) ِ ُخراكـ (، فال يكوف في اليمزة حذؼ.

 الهمز المتحرؾ بعد متحرؾ

 اإلبداؿ التسهيل

: ا١تفتوح 1
 بعد ضم

: ا١تفتوح 2
 بعد كسر

 : ا١تفتوح بعد فتح1
 : ا١تكسور بعد فتح2
 : ا١تكسور بعد ضم3
 : ا١تكسور بعد كسر4
 : ا١تضمـو بعد فتح5
 : ا١تضمـو بعد ضم6
 ا١تضمـو بعد كسر :7

 اإلبداؿ+ 

 اإلبداؿ+ 

من البند الرابع حىت 
زاد كجو اٟتذؼ السابع يي 

 فيما ليس لو صورة
 

 ا١تفتوح بعد ضم
 ا١تفتوح بعد كسر

 ا١تفتوح بعد فتح
 ا١تكسور بعد فتح

 ا١تكسور بعد كسر
 ا١تضمـو بعد فتح
 ا١تضمـو بعد ضم

 

 ا١تكسور بعد ضم
 كسر  ا١تضمـو بعد
 

 الهمز المتحرؾ بعد متحرؾ
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ೱ  :زائدالهمز المتوسط بالقسم الثاني: 
حقيقػػػػة،  ان ألكؿ أف يكػػػوف متوسػػػطا٢تمػػػز يف كسػػػط الكلمػػػة ال يتعػػػػدل أف يكػػػوف علػػػى ضػػػربُت، الضػػػػرب ا     
، كٗتفيػف ٨تػو: سػأؿ، رءكؼ ،1حرؼ من بنية الكلمة، فال ينفصل عنها ا٢تمز قبل يكوف أفصود بو ىنا كا١تق

ال مػن حيػث  ان متوسػطكالضػرب اآلخػر بػأف يكػوف ا٢تمػز  ىذا القسم حسب القواعد السابقة يف القسػم األكؿ؛
اٟتقيقػػة بػػل يكػػوف متوسػػطان بسػػبب دخػػوؿ حػػرؼ زائػػد عليػػو، ٔتعػػٌت أف الكلمػػة ال ٮتتػػل معناىػػا إذا حػػذفنا ىػػذا 

 ، ل ال.ره م، كىأىمى اٟترؼ الزائد، كاألمثلة على ذلك كثَتة، ٨تو: بأهن

ىػو ٖتقيػق ا٢تمػز، كذلػك حسػب  الوجػو األوؿ: ُتلف عن ٛتزة يف حكم ىذا القسػم علػى كجهػختي كقد ا     
ىػػػو ٗتفيػػػف ا٢تمػػػز  والوجػػػو الثػػػاني، األصػػػل كاعتبػػػار ا٢تمػػػز ىػػػو أكؿ الكلمػػػة بغػػػض النظػػػر عػػػن اٟتػػػرؼ الزائػػػد

عامػة يف القسػم األكؿ باعتبػار أنػو كسػط كلمػة ، كذلػك حسػب القواعػد ال2همػا معػان أك كلي بالتسهيل أك اإلبداؿ
 .كذلك حسب صورتو

ها يػػػا ػلىػػػأى سى )ك( أك ا٢تالًػػ سى  ٍ يا بًػػػوى ػ)فىػػ :، ٣تموعػػػة يف3كالزكائػػد الداخلػػػة علػػى ا٢تمػػػز يف القػػرآف عػػػددىا عشػػرة     
 ، كىي:(4وؼً بالكي 

 كىارًم.) الفاء (: ٨تو: فآمنوا، ف ذا، ف نا، أفأنتم، فأبوا، فأذف، أفأمن، ف هنم، فأي  .1
 ) الواك (: ٨تو: كأبقى، كأىمىٌر، كىأىكدل، كأكحي، كأكتينا. .2
 ) يا ( النداء: ٨تو: يأيها، يآدـ، ي براىيم، يأخت. .3
) البػػاء (: ٨تػػو: بػػأهنم، بأنػػو، لىًب مػػاـ، بآياتنػػا، فبػػأمن، بػػأمره، بػػ براىيم، بػػآخرين، بأٝتػػائهم، بػػ ذف،  .4

 ب حساف، ب حدل.
 سلمتم، أؤنب كم، أئنا، أئفكان، أئنكم، أؤيلقي، أؤنزؿ، ءأعجمي.) ا٢تمزة (: ٨تو: ءأنذر م، ءىأ .5

                                                 
ػر، فْأووا، فأتوا، فيي شبيية بػ: يأتي، تؤمف، فيذه ا لفاظ جميعيا ل تدخؿ في باب : وْأمُ نحو يدخؿ في ىذا القسـ 1

اليمز المتوسط بحرؼت  نيا ساكنة ما قبميا مفتوح، إذًا ليدخؿ في الحروؼ المتوسطة بزا د كٌؿ مف حروؼ 
مر، فأووا (، كما ل يدخؿ فييا المضارعة نحو: ) يؤمف، يأكؿ (، وكذلؾ الواو والفاء الداخمة عمى السواكف نحو: ) وأ

 ميـ اسـ الفاعؿ نحو: ) مأتيا، مؤمف (، ول يدخؿ نحو: ) حين ذ، يوم ذ، يبنـؤ (.
 وُيزاد في اليمز المسبوؽ بحرؼ مزيد وىو )أؿ( التعريؼ التخفيؼ بالنقؿ فقط، وذلؾ  ف اليمزة ما قبميا ساكف. 2

3
وقد تقُ  ت حرؼا رب حرٌؼ زا ٌد في اسـ ول فعؿ إل مف ىذه عشرة سبب تسميتيا بالزوا د أنو ل يقُ  في كالـ الع 

ىذه الحروؼ أصوًل غيَر زوا د في مواض  ُأَخر، إل ا لؼ فإنيا ل تكوف أصاًل إل منقمبة عف حرؼ آخر، وتمقَّب 
نما سميت بذلؾ  نيا ل تستقرُّ عمى حاؿ، تق  مرة  زوا د ومرة أصوًل، أيضًا ىذه الحروؼ بالحروؼ المَذبَذبِة، وا 

عمار،  دار ) ا ردف، التالوة، لفظ وتحقيؽ القراءة لتجويد الرعاية طالب، أبي بف مكي] وسا ر الحروؼ غيرىا ل تق  إل أصاًل إل ا لؼ.
 [.121، ص( ىػ1417

 .بمعنى أف شخصًا سأؿ امرأة معنى ) يا ( بميجة أىؿ الكوفة 4
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 ) السُت (: ٨تو: سآكم، سأصرؼ، فسأكتبها، سأيريكم. .6
 ) ىا ( التنبيو: ٨تو: ىأنتم، ىؤالء. .7
) الػػػػالـ (: ٨تػػػػو: ألنػػػػتم، ألهنػػػػم، لًػػػػ ال، ألىػػػػب، أليبػػػػٌُت، كألبويػػػػو، آلدـ، أليقطعػػػػنَّ، فألنفسػػػػهم،   .8

 نكم، أليكالىم.إليالؼ، أليخراىم، أليصلب
 ) الكاؼ (: ٨تو: كأهنم، فكأهنا، كألف، كأم،كأمثاؿ، كأنو.   .9

 ٫تػا التحقيػق، ُتبػوجهعلى ا٢تمػز ا١تسػبوؽ ْتػرؼ زائػد كاألمثلػة السػابقة، يقف ٛتزة  ا١تزيد ْترؼ: ا٢تمز حكم
امػة الػػيت كذلػك حسػب القواعػد الع ، أك كال٫تػػا معػان،التخفيػف، كا١تقصػود بػالتخفيف ىػو التسػهيل أك اإلبػداؿك 

أليبػػػُت، كأليمت،  ،هـــمول ِألُِِ،اهمأُلخـــ ِ  ففػػػي ٨تػػػو: )أم حكمهػػػا يف الوجػػػو الثػػػاين كػػػا٢تمز ا١تتوسػػػط، ، مت دراسػػػتها
 .1ا بثالثة أكجو كىي: التحقيق كالتسهيل كاإلبداؿ إذل ياءم(، نقف عليهأليختو، ألينذركم 

 .كتٟتمزة كقفان: النقل كالس ) المات التعريف(: ٨تو: األرض، اآلخرة. .10
 

 -:1لطيفة
نقػف عليهػا بػالتحقيق مسػاكاةن بأخوا ػا  التعريػف ىػي مػن الزكائػد فلمػاذا ال قد يسأؿ البعض: ٔتا أف )أؿ(     

مػػن اٟتػػركؼ الزكائػػد التسػػعة ا١تتبقيػػة، خصوصػػان كأٌف اإلمػػاـ الشػػاطيب ذكرىػػا مػػن ضػػمن اٟتػػركؼ الزكائػػد كأطلػػق 
 ٚتيعان؟ احكم التحقيق كالتسهيل عليه

 -ى ذلك ىي:كاإلجابة عل
 :الشاطيب عندما ذكرىا يف أبياتو بقولو 

 دىخىٍلنى عىلىٍيًو ًفيًو كىٍجهىاًف أيٍعًمالى       كىمىا ًفيًو يػيٍلفى كىاًسطان ًبزىكىائًدو         
 ك٫تػا التحقيػق كالتسػهيل علػى ا٢تمػزة ا١تسػبوقة بأحػد اٟتػركؼ الزكائػد ُتف نٌو عندما أطلػق حكػم الػوجه

ؿ( التعريف ىو من باب إ٘تاـ اٟتركؼ الزكائػد ا١تعركفػة يف اللغػة العربيػة، كإال العشرة، كخص بالذكر )أ
 ف ف حكم )أؿ( التعريف قد سبق عنده يف باب ا١توصوؿ.

 .أٌف السكت ىو ٔتثابة التحقيق، بل قد يكوف أكثر كضوحان كبيانان من التحقيق 
 
 
 
 

                                                 
 الوجياف. فمـو قبمو كسر ففيو ىذا ف اليمز مضىنا التسييؿ واإلبداؿ  1
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 :1مبلحظة
ىػػػا اإلمػػػاـ ٛتػػػزة كقفػػػان بوجػػػو كاحػػػد كىػػػو ؤ اظ، حيػػػث يقر اسػػػتثٍت ٟتمػػػزة مػػػن ا٢تمػػػز ا١تتوسػػػط بزائػػػد سػػػتة ألفػػػ     

ئتنػػا { ، } لقاءنػػا ٱئتنػػا { ، } إذل ا٢تػػدل ٱلح ػػػ ػػصػػ  ؤ٘تػػن {، } يٱىػػي: ]  } الػػذم اإلبػػداؿ، كاأللفػػاظ السػػتة 
كاحػػد  كجػػوحػػاؿ الوقػػف [، فيكػػوف ٟتمػػزة يف ىػػذه األلفػػاظ  { 1ئتػػوينٱقػػاؿ ، }  ئػػذف {ٱئػػت { ، } يقػػوؿ ٱ

 .من جنس ما قبلها حرؼ مد زة: إبداؿ ا٢تمفقط ىو

مػػة ابػػػن اٞتػػزرم: " أف ىػػذه ا٢تمػػػزات كإف كػػن أكائػػػل الكلمػػات فػػ هنن غػػػَت مبتػػدآت، ألهنػػػن ال الَّ يقػػوؿ الع     
ٯتكػػن ثبػػو ن سػػواكن إال متصػػالت ٔتػػا قػػبلهن فلهػػذا حكػػم ٢تػػن بكػػوهنن متوسػػطات، أال تػػرل أف ا٢تمػػزة يف " 

 " قاؿ ارجػع "، فكمػا أنػو ال يف" فاستقم "، كالراء  ، كالسُت يفدع "" فا كالداؿ يف"  كا، كأمر، قاؿ ائتوينفأك 
ذلػك مبتػدآت كال جاريػات ٣تػرل ا١تبتػدآت فكػذلك ىػذه ا٢تمػزات كإف كقعػن  يقاؿ أف الػداؿ كالسػُت كالػراء يف

 "فاء الفعل إذ ليس كل فاء تكوف مبتدأة أك جاريو ٣ترل ا١تبتدأ
 

 :2مبلحظة
فهػػي  ا٢تػػاء ىنػػا ليسػػت للتنبيػػو ،اٟتاقػػةمػػن  19{ آيػػة  قػػرؤكاٱىػػاـؤ }  :تعػػاذليف لفػػظ } ىػػاـؤ { مػػن قولػػو      

 ، بل ىي جزء من الكلمة، فيكوف ٟتمزة يف ىذا اللفظ التسهيل مع ا١تد كالقصر فقط.غَت مزيده
 

 :3مبلحظة
ح ك٨توىػا، فػ ف الػراج ،آؿ عمػرافمػن  146{ آيػة  ككػأين مػن نػيبو }  :تعػاذليف لفظ } ككػأين { مػن قولػو      

 " أم " الػيت دخلػت علػىمركب من " كاؼ التشبيو "  أصلو )كأٌم( فهو ا اللفظفيها التسهيل فقط، ألف ىذ
دخلػػػت  (أم)ىػػػي  : "2قػػػاؿ ا٠تليػػػل كسػػػيبويو، كمػػػا دخلػػػت علػػػى)ذا( مػػػن )كػػػذا(، ك)أفَّ( مػػػن )كػػػأفَّ(، ا١تنونػػػة

نونان ألهنػا كلمػة نقلػت صحف كصورت يف ا١ت ،عليها كاؼ التشبيو كثبتت معها فصارت بعد الًتكيب ٔتعٌت كم
عن أصلها فغَت لفظها لتغيَت معناىا مث كثر اسػتعما٢تا فتصػرفت فيهػا العػرب بالقلػب كاٟتػذؼ فصػار فيهػا أربػع 

ن( بالتشديد مثل كعُت، كبػو قػرأ البػاقوف أحدىا: )كائن( مثل كاعن، كهبا قرأ ابن كثَت، ك)كأين : قرئ هبالغات 
 .: )كي ن( بياء بعدىا ٫تزة مكسورةل كعُت ٥تففان، كالرابعة كىو األصل، كالثالثة: )كأين( مث

 
 

                                                 
وسػػكوف ىمػػزة القطػػ  دوف ألػػؼ، وىػػي كممػػة  ، بيمػػزة وصػػؿ96قػػرأ اإلمػػاـ حمػػزة ىػػذا الموضػػ  مػػف سػػورة الكيػػؼ اريػػة  1

 .فرشية
 .505، ص( ىػ1414 ،1ج كثير، ابف دار ) دمشؽ، القدير، فتح الشوكاني، عمي محمد 2
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   :2لطيفة
 ٯتكن استخداـ القاعدة التالية: ،بزائد عند اإلماـ ٛتزة كأيف حاؿ الوقف على ا٢تمز ا١تتوسط بنفسو       

اٟتركة إذا كانت ا٢تمزة ٥تتلفة يف اٟتركة مع اٟترؼ الذم قبلها سنستخدـ قاعدة ا٢تمزتُت ا١تختلفتُت يف 
( كلكن بدالن من حركة ا٢تمزة األكذل -نافع كابن كثَت كأيب عمرك-كا١توجودتاف يف كلمتُت )عند أىل ٝتا 

ستكوف حركة اٟترؼ السابق للهمزة، كتكوف ا٢تمزة ىي الثانية، كالقاعدة للهمزتُت ٚتعها الدكتور أٯتن سويد 
 :]ألىل ٝتا[ بقولو

 رل أبدؿً فتحي االيخ   فتحي االيكذل سىهًل      
 ككذاؾى أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿً    غَتى فتًح سػػػػػػػػػهًل      

 .حركة ا٢تمزة :األخرلك حركة اٟترؼ السابق للهمزة،  :األكذلإذان: 
 كعليو:

 فتحي االيكذل سىهًل(،  ؛التسهيل :إذا كانت ا٢تمزة مكسورة أك مضمومة، مسبوقة بفتح ففيها(
 قة بضم إذا كانت مرسومة على غَت صورة.كيزداد كجو اٟتذؼ يف ا١تسبو 

 ٨تو: يومى ذو ، يىػػػ يػوسان 
 فتحي االيخرل أبدًؿ(. ؛اإلبداؿ :إذا كانت ا٢تمزة مفتوحة مسبوقة بكسر أك ضم ففيها( 

 ٨تو: خاط ة ، فؤادؾ
  ،إذا كانت ا٢تمزة مكسورة مسبوقة بضم، أك مضمومة مسبوقة بكسر، ففيها التسهيل كاإلبداؿ

سػػػػػػػػػهًل ككذاؾى أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًؿ(، كيزداد كجو اٟتذؼ يف ا١تضمـو بعد كسر إذا كانت )غَتى فتًح 
 مرسومة على غَت صورة.
 ٨تو: سي ل ، ا٠تاطػػػ يػوف

 .ا١تتوسط بزائد، لكن مع إضافة كجو التحقيق السابقة، كيندرج ٖتت القاعدة
 

 -مبلحظة:
مػػػزة ا٢ت] ٟتمػػػزة [، كذلػػػك حسػػػب حركػػػة  بزائػػػد كأا١تتوسػػػط بنفسػػػو مػػػز ا١تخطػػػط التػػػارل يوضػػػح الوقػػػف علػػػى ا٢ت

 كحركة ما قبلها.
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 لإلمام حمزة الزيات بنفسو وبزائدالمتوسط  الوقف عمى اليمز
 

 
         

             

 ؛ رءكس خاطػػ ػػُتسىأىؿ ؛                                                                                                                              
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظ ا٠تاصة باإلماـ ٛتزة.، أك األلفااأللفاظ اليت خالفت قاعدة الرسم العثماينكدل أتطرؽ فيو إذل  ؛ٛتزة يف الوقف على ا٢تمز ا١تتوسطخطط عاـ ١تنهج اإلماـ ا١ت مالحظة:

 المتحرؾ قبلو متحرؾ بحركة مشابهة لحركتها المتحرؾ وقبلو ساكن وىذا الساكن ينقسم إلى الساكن وقبلو متحرؾ

 ساكن صحيح
 القرءاف
 
 النقل

واو وياء 
 أصليتين
 شي ان ؛ سوءان 

 
النقل أك كجو 

كجو اإلبداؿ 
 مع اإلدغاـ 

واو وياء 
 زائدتين

 ىني ان ؛ بري ان 
 

اإلبداؿ مع 
 اإلدغاـ

 ألف
 ا١تالئكة
 

تسهيل ا٢تمز 
مع الطوؿ 
 كالقصر 

 مفتوح 
قبلو مكسور 
 أو مضمـو

   
 ف ة ؛ يؤيد  
 
 
 اإلبداؿ   
   

مكسور أو 
 مضمـو 
 قبلو مفتوح

 
 أئمة ؛ نقرؤه

 
 كأ ؛التسهيل

اٟتذؼ إذا  
كاف ا٢تمز 
على غَت 

كيكوف  صورة
 يف ا١تضمـو

 

مكسور قبلو 
 مضمـو
ـ أو مضمو 

 قبلو مكسور
سنقرئك ؛ 
 سػ ػل

 كالتسهيل؛ أ
 كأ ؛اإلبداؿ

اٟتذؼ إذا  
كاف ا٢تمز 
على غَت 
 صورة

التسهيل؛ أو 
الحذؼ إذا كاف 
الهمز على غير 
صورة ويكوف 
في المكسور 

 والمضمـو

 المتحرؾ قبلو متحرؾ مخالف لحركتو

 يؤمن ؛ب ر ؛وفيأكل
 اإلبداؿ
 

يف ا٢تمز ا١تتوسط بزائد، يكوف فيو كجو التحقيق إضافة إذل 
 أعالهتغيَت ا٢تمز حسب ا١تخطط 

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف 
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ೱ  :خاصة لئلماـ حمزة ألفاظالوقف على القسم الثالث 
كحكػػم الوقػػف  اٟتػػديث عنػػو،ا٢تمػػز السػػاكن سػػكونان أصػػليان ا١تتوسػػط بنفسػػو الػػذم مت  ضػػمن األلفػػاظىػػذه      

بياهنػػا  ك بعػػد اإلبػػداؿ اإلظهػػار أك اإلدغػػاـ، لػػو ك٬تػػوز ، اإلبػػداؿ مػػن جػػنس حركػػة مػػا قبلهػػاكىػػو عليهػػا كنظائرىػػا، 
 كالتارل.

 يا:ءر و   1
كلإلمػػػاـ ٛتػػػزة كقفػػػان  ،مػػػرًنمػػػن  74{ آيػػػة     }  :قولػػػو تعػػػاذل يف ىػػػذا اللفػػػظ كرد     
يػاء، ألف مػا قبػل ىػذا ا٢تمػز متحػرؾ بالكسػر كعنػدىا ٕتتمػع يف الكلمػة يػاءاف،  (رئيا)ك ا٢تمز الساكن يف  إبداؿ

 وز إدغامهما.فيجوز إظهار٫تا كما ٬ت

ألنػو اجتمػع يف الكلمػة متمػاثالف: األكؿ سػاكن كالثػاين ك  ،، ألهنا رٝتت بياء كاحػدةللخط ان تباعا ككجو اإلدغاـ
 متحرؾ، فيدغم الساكن يف ا١تتحرؾ، كذلك حسب القواعد العامة يف علم التجويد.

 .ؽ، ككأف ا٢تمز باعارضان  بداؿ، لكوف اإلبداؿتداد باإلعدـ االع ككجو اإلظهار

: ا١تػػذىباف يف ذلػػك صػػحيحاف، كاإلدغػػاـ أكذل ألنػػو قػػد جػػاء منصوصػػان عػػن ٛتػػزة يف مػػا يػػأ  1الػػداينكذكػػر      
   تو رسم ا١تصحف الذم جاء عنو اتباعو عند الوقف على ا٢تمزة.قولو )كرئيا( كموافق

و الػذم رجحػو أبػو للخػط كىػ تباعػان ا: " فمػنهم مػن يػدغم بقولػو 2ٖتبػَت التيسػَت يف مابن اٞتػزر  كأكد ذلك     
 ." كالوجهاف جيداف جائزاف ،كمنهم من يظهر لكوف البدؿ عارضان  ،اٟتسن

 .( كرييا)  ياء ظهار الب، ك كىو ا١تقدـ باإلبداؿ مع اإلدغاـ أم ( كريَّا)  :بالوجهُتفيقرأ 
 

 

 :يوتػٔػػػو ،  وتػٔػػػوي  2
 51{ آيػػػػة         }  :قولػػػػو تعػػػػاذل يف ىػػػػذا اللفػػػػظ كرد      

ا١تعػػارج، ككمػػا مػػن  13{ آيػػة    }  :قولػػو تعػػاذليف  لفػػظ ) تؤكيػػو (كرد ك  ،األحػػزابمػػن 
كقفػػػان ، فلإلمػػػاـ ٛتػػػزة ُتاللفظػػػكػػػذلك ينطبػػػق ىػػػذا اٟتكػػػم علػػػى يف البنػػػد األكؿ، ف ) رءيػػػا (انطبػػق اٟتكػػػم علػػػى 

                                                 
 .374ص، ( ىػ1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البياف جام  الداني، عمرو أبو 1
 .226، ص( ىػ1421الفرقاف،  دار ) عماف، العشر، القراءات في التيسير تحبير الجزري، ابف محمد 2
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 ُتتػػػكعنػػػدىا ٕتتمػػػع يف الكلم ضػػػم، ألف مػػػا قبػػػل ىػػػذا ا٢تمػػػز متحػػػرؾ بالاللفظػػػُت كاكان ا٢تمػػػز السػػػاكن يف  إبػػػداؿ
 اف، فيجوز إظهار٫تا كما ٬توز إدغامهما.كاك 

كجػػو اإلبػػداؿ مػػع اإلدغػػاـ بقولػػو: ٠تفتػػو علػػى النطػػق باإلدغػػاـ كمتابعتػػو  1كقػػد حبَّػػذ أبػػو اٟتسػػن بػػن غلبػػوف     
 مذىب ٛتزة.

 .كتوكيو ( ،توكل ) لواك ظهار اب، ك كىو ا١تقدـ باإلبداؿ مع اإلدغاـ أم (ونيو تػي ك  ،تونل ) :بالوجهُتفيقرأ       
 

 :يياءرُ  ،ياءالر  ياؾ، ءرُ   3
مػػػػػػػن  5{ آيػػػػػػػة      }  :قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذليف  ( رؤيػػػػػػػاؾلفػػػػػػػظ ) كرد كقػػػػػػػد      

يوسػػػػف، مػػػػن  43 آيػػػػة {     }  :قولػػػػو تعػػػػاذليف  ا (لفػػػػظ ) الرؤيػػػػكرد ك  يوسػػػػف،

قولػػػػػو اإلسػػػػػراء، ك مػػػػػن  60{ آيػػػػػة         } : قولػػػػػو تعػػػػػاذلك 

    }  :قولػػػػػو تعػػػػػاذلك  الصػػػػػافات،مػػػػػن  105{ آيػػػػػة    }  :تعػػػػػاذل

   قولػو تعػاذليف  لفػظ ) رؤيػام (كرد ك الفػتح، مػن  27{ آية:  {   آيػة } 

 .فيوسمن  100{ آية   }  :قولو تعاذل، ك يوسفمن  43

يف البنػد  الػثالث األلفػاظكذلك ينطبق ىػذا اٟتكػم علػى األكؿ كالثاين، ف ينككما انطبق اٟتكم على البند     
وز قلػب ىػذه إظهار الواك ألهنا مبدلة كما ٬تػ بعد ذلك ٬توزك  ،كقفان حيث يتم إبداؿ ا٢تمز الساكن كاكان الثالث 
إذا اجتمعػت الػواك كاليػاء يف كلمػة  : "ا١تقررة كىيالقاعدة عمالن ب كذلكبعدىا اليت الياء  كإدغامها يف الواك ياءن 
 ككانت ساكنة تقلب الواك ياءن كتدغم الياء يف الياء". الواك الياءكسبقت 

إف   -أم اإلدغػاـ  - كىػو : "فقػاؿ ،كجو اإلظهػار علػى اإلدغػاـ ىف الرؤيػا كرؤيػاؾ 2ابن اٞتزرل لكقد فضَّ      
 ."  كأقيسكاف موافقان للرسم ف ف اإلظهار أكذل

 ،رييَّػػػاؾ ) فاإلدغػػػاـباإلبػػػداؿ ، ك كىػػػو ا١تقػػػدـ ( أم إظهػػػار الػػػواك ريكيػػػال ،يػػػاك الر  ،يػػػاؾك ري  ) :بػػػالوجهُتفيقػػػرأ      
 .( رييَّال ،يَّاالري 

                                                 
 .149، ص( ىػ1422، 1جالعممية،  الكتب دار ) بيروت، الثماف، القراءات في التذكرة غمبوف، بف طاىر 1

 

 .472ص، ( ىػ1427، 1الكبرى، ج التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر جزري،محمد ابف ال 2
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 :، نبئهمأنبئهم  4
كرد البقػػػرة، ك مػػػن  33 { آيػػػة    }  :قولػػػو تعػػػاذليف  ( أنبػػػ هملفػػػظ ) كرد      

}  :قولػػو تعػػاذلاٟتجػػر، ك مػػن  51{ آيػػة     }  :قولػػو تعػػاذليف  لفػػظ ) نبػػ هم (

      علػى ٨تػو مػا ا٢تمػزة يػاءن القمر، كلإلماـ ٛتػزة كقفػان إبػداؿ من  28{ آية 
 ، مث لو بعد اإلبداؿ كجهاف:ما قبلها كسرتقدـ يف رئيا كذلك لسكوهنا ك 

 ،إلػػػيهيم ،علػػػيهيم]علػػػى أصػػلها يف الضػػػم، ألف ٛتػػػزة يضػػم ا٢تػػػاء يف كذلػػػك  -كىػػػو ا١تقػػدـ  -ا٢تػػػاء ضػػم  األوؿ:
 .[ هبيمي األسباب، كعليهيمي اٞتالء ٨تو ]ككصالن، ككذلك يضم ا٢تاء مع ا١تيم يف  ان كقف[  لديهيم
 ،باليػػػاء الػػػيت أبػػػدلت مػػػن ا٢تمػػػزة ) أنبػػػًيهم كنبػػػًيهم ( كمػػػا تكسػػػر يف مثػػػل )فػػػًيهم كسػػػر ا٢تػػػاء، اعتػػػدادان   ني:الثػػػا
 .(زكيًهمي

كاختلف أئمتنا يف تغيَت حركة ا٢تاء مع إبداؿ ا٢تمزة يػاءن قبلهػا يف قولػو أنبػ هم يف البقػرة " : مقاؿ ابن اٞتزر      
 .1" كنب هم يف اًٟتجر

 {. ، أنبيًهمىا، ىكذا } أنبيهيمكسر ا٢تاء كىو ا١تقدـ، ك  ضم: واضعا١تثة يف ثال بالوجهُتفيقرأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ذكر موض  القمرلـ يَ  1
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 خاصة لئلماـ حمزة ألفاظالوقف على 
 

 أداءً  المقدـ الحكم وقفاً  اللفظة

 رءياو 

إبػػداؿ ا٢تمػػز السػػاكن يػػاء، كعنػػدىا 
ٕتتمػػػػػع يف الكلمػػػػػة يػػػػػاءاف، فيجػػػػػوز 

كمػػػػػػػػػػا ٬تػػػػػػػػػػوز   ،(كرييػػػػػػػػػػا) إظهار٫تػػػػػػػػػػا
 .(اكريَّ ) إدغامهما

 اإلبداؿ مع اإلدغاـ ىو ا١تقدـ

 يوتػٔػػػو ،  وتػٔػػػوي

إبػػػػداؿ ا٢تمػػػػز السػػػػاكن يف اللفظػػػػُت 
كاكان، كعنػػػػدىا ٕتتمػػػػع يف الكلمتػػػػُت 
 ،كاكاف، فيجػػػػػػوز إظهار٫تػػػػػػا )تػػػػػػػوكل

 كما ٬تػػػػػػػػػػػوز إدغامهمػػػػػػػػػػػا،كتوكيػػػػػػػػػػػو(
 .ونيو(كتػي  ،)تونل

 ا١تقدـىو اإلبداؿ مع اإلدغاـ 

 يياءرُ  ،ياءالر  رُءياؾ، 

مػػػػز السػػػػاكن كاكان، ك٬تػػػػوز إبػػػػداؿ ا٢ت
بعػػػػد ذلػػػػػك إظهػػػػار الػػػػػواك )ريكيػػػػػاؾ، 

كمػػػػا ٬تػػػػوز قلػػػػب ،  الركيػػػػا، ريكيػػػػال(
كإدغامهػػػػا يف اليػػػػاء  ىػػػػذه الػػػػواك يػػػػاءن 

 )رييَّاؾ، الرييَّا، رييَّال(. اليت بعدىا

 إظهار الواك ىو ا١تقدـ

 أنبئهم، نبئهم
إبػػػػػػػػداؿ ا٢تمػػػػػػػػزة يػػػػػػػػاءن، مث لػػػػػػػػو بعػػػػػػػػد 

 ضػػػػػػػػػػم ا٢تػػػػػػػػػػػاء: اإلبػػػػػػػػػػداؿ كجهػػػػػػػػػػػاف
 (.أنبيًهم) كسر ا٢تاءأك   (،أنبيهيم)

 ضم ا٢تاء ىو ا١تقدـ
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 -القياس:التي خالفت  لفاظاأل
بوجػػوه غػػَت الػػيت  اإلمػػاـ ٛتػػزةفوقػػف عليهػػا  الوقػػف عليهػػا،قرآنيػػة خالفػػت القيػػاس يف كيفيػػة  ألفػػاظىنػػاؾ      

 :الذم مت شرحو كردت يف ا١تذىب القياسي
 

 :حصحيالمتوسط المتحرؾ بعد ساكن  الهمز -أواًل:- 
 } النشأة {: - أ

قولػػػو ك  ،العنكبػػػوتمػػػن  20{ آيػػػة      }  :قولػػػو تعػػػاذل يف ىػػػذا اللفػػػظكرد      

   }  :قولػو تعػاذلالػنجم، ك من  47{ آية     }  :تعاذل

  رٝتت النشػأة بػألف بعػد الشػُت لتحتمػل القػراءتُت، فقػراءة ابػن كثػَت كأ  كقد الواقعة، من  62{ آية
، كىػو النقل كحػذؼ ا٢تمػزة ) النشػو ( علػى الوجػو القياسػيٟتمزة أفَّ فيها  البياف كقد سبق، [ النشآءة] عمرك 
علػػػػى الوجػػػػو الرٝتػػػػي  األلػػػػف بقػػػػاءمػػػػع النقػػػػل  -نشػػػػر كمػػػػا ذكػػػػره ابػػػػن اٞتػػػػزرم يف ال  - ، كلػػػػو أيضػػػػان أداءن ا١تقػػػػدـ 

 .، كال ٮتفى ثالثة العارض للسكوف(النىشاه)
 

 } يس لوف {: - ب
يف  رسػػمكقػد  ،األحػزابمػػن  20{ آيػة    }  :قولػػو تعػاذل يف ىػذا اللفػظكرد      

حػذؼ ا٢تمػزة مع  كقد سبق أفَّ فيها النقلاءىلوف (، لركاية ركيس ) يسَّ يف ذلك  بعض ا١تصاحف باأللف موافق
ػػلي  ػػالي  بقػػاء مػػعالنقػػل  -كمػػا ذكػػره ابػػن اٞتػػزرم يف النشػػر   - كلػػو أيضػػان  ،كىػػو ا١تقػػدـ أداءن ، وف()يسى وف( ألػػف )يىسى

 فهي مثل النشأة يف ا١تصاحف اليت كتبت فيها باأللف.

 كىػػو النقػل، كذلػػك ٨تػو قولػػو تعػػاذل: }  كجػو كاحػػد فقػط،كقفػػان يف غػػَت ىػذا ا١توضػػع يكػوف فيػػو  -مبلحظػة:

   }  البقرة.من  43آية 
 

 ان {:و ان، كفٍ ك } ىيزٍ  - ت
ػػػٍزؤان (كرد  بسػػػػكوف اٟتػػػرؼ السػػػػابق للهمػػػزة، كقػػػد ُتاللفظػػػن يىػػػذيقػػػرأ اإلمػػػاـ ٛتػػػػزة       يف مواضػػػػع  لفػػػػظ ) ىي

  }  :قولػػػػو تعػػػػاذلمتعػػػػددة، ٨تػػػػو    قولػػػػو يف  لفػػػػظ ) كٍفػػػػؤان (كرد البقػػػػرة، ك مػػػػن  67{ آيػػػػة
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كحػذؼ  النقػل كقفػان  امكقد سبق أفَّ فيهاإلخالص، من  4{ آية      }  :تعاذل
 .( ىيٍزكىا، كيٍفوىاان ) كاك  ادا٢تإب -كما ذكره ابن اٞتزرم يف النشر   - أيضان  مزةكٟت، ( ىيزىا، كيفىاا٢تمزة ) 

 
 :ًالمتوسط المتحرؾ بعد متحرؾ الهمز -ثانيا:- 

 كاك أك ياء: هبعد الواقعا٢تمز ا١تتوسط ا١تتحرؾ  - أ
كٖتتمػػل قػػراءة اٟتػػذؼ كاإلثبػػات،  ءبعػػد ا٢تمػػز كاك أك يػػافيهػػا الػػيت كقػػع  لفػػاظحػػذفت صػػورة ا٢تمػػزة يف األ     

زءكف، متك ػػوف، ا٠تػػاط وف، ليواط ػػوا، ليطف ػػوا، أنب ػػوين، كيسػػتنب ونك، مسػػته ٨تػػو:لػػ ال ٬تتمػػع متمػػاثالف، كذلػك 
 .خاط ُت، خاس ُت، متك ُت، صاب ُت، صاب وف

كجػػػو اٟتػػػذؼ، كذلػػػك حسػػػب ا١تػػػنهج  كييػػػزادفيقػػػرأ ىنػػػا بوجػػػو التسػػػهيل علػػػى الوجػػػو القياسػػػي، كاإلبػػػداؿ،      
 بالتفصيل.عنهن الرٝتي، كقد سبق اٟتديث 

 
 :ألف هبعدا٢تمز ا١تتوسط ا١تتحرؾ  - ب

للهمػػزة إال يف  راء كألػػف فقػػط، فػػاأللف صػػورةرسػػم بًػػ{ أينمػػا كرد يف القػػرآف، فقػػد  اء ِرِ يف لفػػظ } كذلػػك      
التسػهيل  ىػذا اللفػظ أفَّ يف الػذكر كقػد سػبق{،  ىأ ِرِ ، فرسػم فيهمػا بزيػادة يػاء بعػد األلػف ىكػذا } 1موضعُت

 على الوجو القياسي.
 

 :فتح بعد كسورا٢تمز ا١تتوسط ا١ت - ت
  }  :قولػػو تعػػاذليف  (  ػػولفػػظ ) ملكرد ذلػػك يف لفظػػُت ٫تػػا: ) ملػػ هم، مل ػػو (، كقػػد  ردكقػػد ك      

  32آيػة ك ا١تؤمنػوف، مػن  46آيػة ك ىػود، مػن  97آيػة ك يونس، من  75آية ك األعراؼ، من  103{ آية 

    }  :لػػػػو تعػػػػاذلقو يف  ( ملػػػػ هملفػػػػظ ) كرد ، ك زخػػػػرؼالمػػػػن  46آيػػػػة ك ، قصػػػػصالمػػػػن 

    التسػػهيل علػػى لإلمػػاـ ٛتػػزة كقفػػان  امػػأفَّ فيه الػػذكر كقػػد سػػبق، يػػونسمػػن  83{ آيػػة
 الوجو القياسي.

 
 
 

                                                 
 .18وارية  11وردا في سورة النجـ، ارية  1
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 :ًالهمز الواقع أوؿ الكلمة: في رسمما خرج عن القياس  -ثالثا 
: - أ  يبنـؤ

طػو، مػن  94{ آيػة        }  :قولػو تعػاذل يف ىذا اللفػظكرد      
بيػػاء النػػداء ( ابػػن )  كصػػلت ٫تػػزة  كمػػا،  ( بنػػوف ابػػن) موصػػولة  ( كىػػي كاك) علػػى شػػاكلة  ا٢تمػػزة رٝتػػتكقػػد 

 تسهيل على الوجو القياسي.لإلماـ ٛتزة كقفان ال أفَّ فيها الذكر كقد سبق احملذكؼ ألفها،
 

 ؤالء:ػػػ  ى - ب
{      }  :قولػو تعػػاذل مواضػع متعػددة، كذلػك ٨تػو يف ىػذا اللفػظكرد      
 لإلمػاـ ٛتػزة كقػد سػبق أفَّ فيهػا، موصػولة هبػاء التنبيػو احملػذكؼ ألفهػا بػواك ا٢تمػزة رٝتػت، كقد البقرةمن  31آية 

 ، أما يف ا٢تمزة األخَتة فقد سبق اٟتديث عنها يف باب ا٢تمز ا١تتطرؼ.كالتسهيل كقفان التحقيق
 

 -: 1مبلحظة
عند الوقف على أم لفظ فيو ٫تزة، ككانت ىػذه ا٢تمػزة مسػبوقة بسػاكن، فحكمهػا كقفػان عنػد اإلمػاـ ٛتػزة      

 النقل فقط مع حذؼ ا٢تمزة، إال يف:

 لف.األأف فيهما كقفان النقل، كالوجو اآلخر ىو النقل مع بقاء  لفظي ) ىزؤان، كفؤان (، حيث .1
، فيو كقفان النقل، كالوجو اآلخػر ىػو النقػل مػع بقػاء العنكبوتمن  20آية لفظ ) النشأة ( ٨تو  .2

 .لفاأل
األحزاب فقػط، فيػو كقفػان النقػل، كالوجػو اآلخػر ىػو النقػل مػع من  20آية يف  ػػلوف (لفظ ) يسػ   .3

 لف.األبقاء 
بقت ا٢تمػػزة بػػواك أك يػػاء أصػػليتُت ففيهػػا النقػػل مػػع حػػذؼ ا٢تمػػزة، كالوجػػو اآلخػػر إبػػداؿ إذا سػػ .4

 ا٢تمزة كمن مث إذغاـ ما قبلها فيها.
 .ابواك أك ياء زائدتُت، أك سبقت بألف، فال نقل فيه ا٢تمزة إذا سبقت .5
 بػ )أؿ( التعريف ففيها النقل، كلو أيضان السكت. ا٢تمزة إذا سبقت .6
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 -: 2مبلحظة
، حػاؿ الوقػف عليهمػا (تػؤكلك رئيػا )ككػذلك  (مػؤجالن )، كمثاؿ ذلػك: الرٝتيك  قد يتفق التخفيف القياسي     

يػاء سػاكنة علػى القيػاس كيػاء متحركػة علػى الرسػم كمػػن مث  (يبػدئي )باإلبػداؿ فاإلدغػاـ، كمثػل إبػداؿ ا٢تمػزة مػن 
 باأللف القرآف. (القرآف)تسكَّن، فيتحد الوجهاف، كمثل الوقف على 

 -، كيتعذر األخذ بالتخفيف الرٝتي كمن أمثلتو:الرٝتيك  القياسيٮتتلف الوقفاف  كقد
ال يؤخػػػػذ بػػػػالوقف الرٝتػػػػي يف مثػػػػل )رأيػػػػت(، )سػػػػألت( فػػػػ فَّ إبػػػػداؿ ا٢تمػػػػزة ألفػػػػان سػػػػاكنان يػػػػؤدم الجتمػػػػاع       

 .كىذا فيو ثًقل ،ساكنُت كعند إسكاف اٟترؼ األخَت للوقف ٬تتمع يف الكلمة ثالثة سواكن متتالية

ب سػػقاط  (ا١تػػوءيكدة)كال يؤخػػذ بػػالوقف الرٝتػػي إذا ٟتػػق بالكلمػػة إجحػػاؼ بكثػػرة اٟتػػذؼ كمػػن يقػػف علػػى      
 تباع الرسم كال ٬توز ذلك.ٍودىة( على كزف ا١توزة، سعيان الا٢تمزة كالواك الثانية كينطق )ا١ت

 عة كمشافهة.تباع الركاية فال يؤخذ بالوقف الرٝتي إال بركاية صحيحة مسمو اكالفيصل يف ذلك 
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 -:ىمز آخرمع  الهمزعامة على اجتماع تطبيقات 
  { ىؤالءِ الوقف على }:- 

فيكػػوف ىنػػا ٜتسػػة عشػػر مػػن األكجػػػو ٫تزتػػاف، األكذل متوسػػطة كاألخػػرل متطرفػػة،  لفظػػةاجتمػػع يف ىػػذه ال     
 العقلية، كلكن ٬توز لنا من ىذه األكجو ا٠تمسة عشر، ثالثة عشر كجهان:

 ) كجهاف على قاعدة "كاللفظ يف نظَته كمثلو"( -ٟتمزة: تنعٯتك 
القصػر يف با١تػد ا١تشػبع يف األلػف الػيت قبلهػا (، مػع ) تسػهيل الثانيػة ب) تسهيل ا٢تمػزة األكذل  - أ

 األلف اليت قبلها (.

ا١تػد ا١تشػبع يف بالقصػر يف األلػف الػيت قبلهػا (، مػع ) تسػهيل الثانيػة ب) تسهيل ا٢تمػزة األكذل  - ب
 ليت قبلها (.األلف ا

 ( الوقف على ىؤالء ٟتمزة) 
 ػػػػؤالءػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػ                               األكجو اٞتائزة  

 

 ألفان مع ا١تد ا١تشبعا٢تمزة إبداؿ ٖتقيق ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                      -:1
 التوسط يف ا١تدإبداؿ ا٢تمزة ألفان مع لف               ٖتقيق ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األ    -:2
 يف ا١تد إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصرٖتقيق ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                    -:3
 ٖتقيق ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف               تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف     -:4
 يق ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف               تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلفٖتق       -:5
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع ا١تد ا١تشبعتسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                     -:6
 يف ا١تد لتوسطامع إبداؿ ا٢تمزة ألفان تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                     -:7
 يف ا١تد إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصرتسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                     -:8
 تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف              تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف       -:9

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع ا١تد ا١تشبع        تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف               -:11
 يف ا١تد إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسطتسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف                       -:11
 يف ا١تد إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصرتسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف                       -:12
 تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلفقصر يف األلف                  تسهيل ا٢تمزة مع ال     -:13

نالحظ أنو إذا سهلنا ا٢تمزتُت ٬تب أف يتساكل مقدار ا١تد يف األلفات اليت قبلهما، فلو سػهلنا األكذل كأشػبعنا 
 األلف اليت قبلها فيجب عند تسهيل الثانية إشباع األلف اليت قبلها، ككذلك لو قصرنا.
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  فيها ىمز متوسط بزائد، وىمز آخر قبلو حرؼ مد: فظةلالوقف على- 
 -بأسمائهم: -أواًل:

 ائهمػػػػػػػػػػػػػػػػػأٝتػػػػػػػػػػػػب                              األكجو اٞتائزة 
 

 تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                  األكذلٖتقيق ا٢تمزة       -:1
        تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف                 ألكذلاٖتقيق ا٢تمزة      -:2
    تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف                         ياءن إبداؿ ا٢تمزة األكذل      -:3
 تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف                  إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن      -:4

مػا شػاهبو، يف ا٢تمػزة األكذل التحقيػق كاإلبػداؿ إذل يػاء كال ٮتفػى أهنػا مفتوحػة، كيف ىذا اللفػظ ك لإلماـ ٛتزة، يف 
 الثانية التسهيل مع اإلشباع كالقصر، كبناءن على ذلك تكوف األكجو ا١تقركءة هبا أربعة أكجو.

 
 -:بأسماءِ  -ثانياً:

 

 ءً اػػػػػػػػػػػػػػػػػأٝتػػػػػػػػػػػػب                              األكجو اٞتائزة 
 

 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع ا١تد ا١تشبع                  األكذلٖتقيق ا٢تمزة       -:1
        إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسط يف ا١تد                  األكذلٖتقيق ا٢تمزة     -:2
    يف ا١تد إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصر                          األكذل ٖتقيق ا٢تمزة     -:3
 يف األلف ا١تد ا١تشبعتسهيل ا٢تمزة مع                  األكذل ٖتقيق ا٢تمزة     -:4
 تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف             ٖتقيق ا٢تمزة األكذل          -:5
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع ا١تد ا١تشبع                      إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن        -:6
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع التوسط يف ا١تد              إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن        -:7
 إبداؿ ا٢تمزة ألفان مع القصر يف ا١تد              إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن        -:8
 تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف               إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن        -:9

 تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف                إبداؿ ا٢تمزة األكذل ياءن      -:11

ىذا اللفػظ كمػا شػاهبو، يف ا٢تمػزة األكذل التحقيػق كاإلبػداؿ إذل يػاء كال ٮتفػى أهنػا مفتوحػة، كيف لإلماـ ٛتزة، يف 
ع كالقصػر، كبنػاءن علػى ذلػك ألفان مع اإلشػباع كالتوسػط كالقصػر باإلضػافة إذل التسػهيل مػع اإلشػبا  االثانية إبدا٢ت

 تكوف األكجو ا١تقركءة هبا عشرة أكجو.
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 -وأبنائنا: -ثالثاً:
 ائناػػػػػػنػػػػػكأب                                  األكجو اٞتائزة 

 

 تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل                   -:1
        تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف    كذل             ٖتقيق ا٢تمزة األ    -:2
    تسهيل ا٢تمزة األكذل                                تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف    -:3
 تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف           تسهيل ا٢تمزة األكذل                    -:4

ذا اللفػػظ كمػػا شػاهبو، يف ا٢تمػػزة األكذل التحقيػق كالتسػػهيل، كيف الثانيػػة التسػهيل مػػع اإلشػػباع ىػلإلمػاـ ٛتػػزة، يف 
 كالقصر، كبناءن على ذلك تكوف األكجو ا١تقركء هبا أربعة أكجو.

 
  أو بهاء التنبيوفيها ىمز مسبوؽ بياء النداء لفظةالوقف على ،:- 

 { أنتمػػػػ ػػػػػػ، ى براىيمػػػػ ػػػػيػػ، هاتأيػػػػػ ػػػػيػػػـ، ادػػػػػ  ػػ  ػيػػػ، ػػػأيهاػػ ػػػػيػػػ}  -كذلك ٨تو:
 (يها ػأػػػػ ػػػػػيػ )

                                 األكجو اٞتائزة  
 .مع ا١تد ا١تشبع يف األلفٖتقيق ا٢تمزة       -:1
 .مع ا١تد ا١تشبع يف األلفتسهيل ا٢تمزة     -:2
 .األلف مع القصر يفتسهيل ا٢تمزة     -:3

، التحقيػق باإلضػافة إذل التسػهيل مػع اإلشػباع كالقصػر، كبنػاءن ىػذا اللفػظ كمػا شػاهبو منلإلماـ ٛتزة، يف ا٢تمزة 
 على ذلك تكوف األكجو ا١تقركء هبا ثالثة أكجو.

 
  فيهػػػا ىمزتػػػاف، الهمػػػز األوؿ مسػػػبوؽ بػػػأؿ التعريػػػف، والهمػػػز الثػػػاني  لفظػػػةالوقػػػف علػػػى

 -:غير مسبوؽ بألف متوسط
 } كاألف دة { -٨تو:كذلك 

 (كاألف دة  )                                األكجو اٞتائزة 
 

 تنقل حركة ا٢تمزة للساكن قبلو مع حذؼ ا٢تمزة     النقل                   -:1
        تنقل حركة ا٢تمزة للساكن قبلو مع حذؼ ا٢تمزة     السكت                 -:2

ا١تسػبوقة  من ىػذا اللفػظ كمػا شػاهبويف ا٢تمزة الثانية ٟتمزة : ٟتمزة النقل كالسكت، ك يف الساكن ا١توصوؿ، كقفان 
 .ُت، كبناءن على ذلك تكوف األكجو ا١تقركءة كجهكقفان: حذؼ ا٢تمزة كنقل حركتها ١تا قبلها بساكن
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  فيهػػػا ىمزتػػػاف، الهمػػػز األوؿ مسػػػبوؽ بػػػأؿ التعريػػػف، والهمػػػز الثػػػاني  لفظػػػةالوقػػػف علػػػى
 -لف:متوسط مسبوؽ بأ

 } األرائك { -كذلك ٨تو:
 (األرائك  )                                 األكجو اٞتائزة 

 

 تسهيل ا٢تمزة الثانية مع ا١تد ا١تشبع يف األلف    النقل                   -:1
 تسهيل ا٢تمزة الثانية مع القصر يف األلف    النقل                 -:2
 يل ا٢تمزة الثانية مع ا١تد ا١تشبع يف األلفتسه      السكت        -:3
 تسهيل ا٢تمزة الثانية مع القصر يف األلف            السكت       -:4

ا١تسػػػبوقة  مػػػن ىػػػذا اللفػػػظ كمػػػا شػػػاهبو، كيف ا٢تمػػػزة الثانيػػػة كقفػػػان: ٟتمػػػزة النقػػػل كالسػػػكت يف السػػػاكن ا١توصػػػوؿ،
 األكجو ا١تقركء هبا أربعة أكجو. بألف، فلحمزة التسهيل مع اإلشباع كالقصر، فيكوف ٣تموع

 
 :الوقف على آية اجتمع فيها مفصوؿ، ولفظة فيها ىمزتاف متجاورتاف موقوؼ عليها- 

مػن  98+ 49آيػة  { ، كقولػو تعػاذل: } كرفاتػان أءنػامن البقرة 140آية {  } قل ءأنتمقولو تعاذل:  -كذلك ٨تو:
 من الواقعة. 47آية كقولو تعاذل: } كعظامان أءنا { من فصلت،  9آية كقولو تعاذل: } قل أئنكم { اإلسراء، 

 ( قل ءأنتم)                      األكجو اٞتائزة 
 

 )ٛتزة(   النقل                                      تسهيل ا٢تمزة الثانية                                 -:1
 )ٛتزة(               مزة الثانية ٖتقيق ا٢ت   التحقيق )عدـ السكت(              -:2
 )ٛتزة(               تسهيل ا٢تمزة الثانية     التحقيق )عدـ السكت(       -:3
 )خلف(             ٖتقيق ا٢تمزة الثانية    السكت                 -:4
 )خلف(              تسهيل ا٢تمزة الثانية    السكت                   -:5

( ف ف ٟتمػزة يف ىػذا ا١تفصػوؿ النقػل كالتحقيػق  قل ءأنتمأنو إذا اجتمع مفصوؿ موقوؼ عليو ٨تو ) من ا١تعلـو 
( فلحمػػزة يف ا٢تمػػزة الثانيػػة مػػن ىػػذا  ءأنػػتمكالسػػكت، كإذا كػػاف ا١تفصػػوؿ ا١توقػػوؼ عليػػو فيػػو ٫تػػزة ثانيػػة ٨تػػو ) 

 كجو منها ٜتسة مقركء هبا فقط.اللفظ كما شاهبو كجهاف ك٫تا: التحقيق كالتسهيل، كعليو تكوف األكجو ستة أ
 -نالحظ أفَّ النقل امتنع عليو كجو ٖتقيق ا٢تمزة الثانية، كعلة ذلك أنَّو ا٢تمزة األكذل إذا خففػت بالنقػل حيث 

 فالثانية أكذل هبذا التخفيف، كإف كاف ٗتفيفها بالتسهيل ال بالنقل. -كىي زائدة عن بنية الكلمة 
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 :} الوقف على نحو } قل أرءيتم- 
 42آيػػة { سػػبيالن أرءيػػت كقولػػو تعػػاذل: }  ، األنعػػاـمػػن  47+  40آيػػة {  يػػتكمءقػػل أر يف ٨تػػو قولػػو تعػػاذل: } ك 

 عند كصل هناية سورة قريش با١تاعوف.كقولو تعاذل: } خوؼو أرءيت {  ،الفرقافمن 
 ( تمقل أرءي)                      األكجو اٞتائزة 

 

 )ٛتزة(   تسهيل ا٢تمزة الثانية                                               النقل                        -:1
 )ٛتزة(               تسهيل ا٢تمزة الثانية     التحقيق )عدـ السكت(       -:2
 )خلف(              تسهيل ا٢تمزة الثانية    السكت                   -:3

( فػػػػ ف ٟتمػػػػزة يف ىػػػػذا ا١تفصػػػػوؿ النقػػػػل كالتحقيػػػػق  قػػػػل أرءيػػػػتمو ) مػػػػن ا١تعلػػػػـو يف ا١تفصػػػػوؿ ا١توقػػػػوؼ عليػػػػو ٨تػػػػ
 كالسكت، كنالحظ أٌف ا١تفصوؿ ا١توقوؼ عليو فيو ٫تزة متوسطة حكمها عند ٛتزة التسهيل.

 -مبلحظة:
 39آيػة {  اكمأفأصـ ِ كقولو تعاذل: } مػدحوران  من يونس،  99آية يف ٨تو قولو تعاذل: } ٚتيعان أفأنت {      

 72آيػػة كقولػػو تعػػاذل: } قػػل أفػػأنب كم {  مػػن اإلسػػراء، 67آيػػة كقولػػو تعػػاذل: } كىفػػوران أفػػأمنتم {  ،مػػن اإلسػػراء
، ان ال ٯتتنع أم كجو بسبب أٌف اٟترؼ الواقع بُت ٫تزة االستفهاـ كا٢تمزة الثانية كىو الفاء يعتػرب حػاجز  من اٟتج،

 صل بُت ا٢تمزة األكذل كالثانية.افهو ف
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 ثبلث ىمزات في اللفظة الموقوؼ عليهااجتمع  مفصوؿ الوقف على:- 
 آؿ عمراف.من  15قولو تعاذل: } قل أؤنب كم { آية  يف

 قل أؤنب كم                              األكجو اٞتائزة 
 

 )ٛتزة(تسهيل ا٢تمزة الثالثة            تسهيل ا٢تمزة الثانية        نقلال       -:1
 )ٛتزة(إبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء          تسهيل ا٢تمزة الثانية       نقلال       -:2
 )ٛتزة(       تسهيل ا٢تمزة الثالثة      ٖتقيق ا٢تمزة الثانية           التحقيق )عدـ السكت(       -:3
         )ٛتزة(    ياء  ا٢تمزة الثالثة إبداؿ       ٖتقيق ا٢تمزة الثانية     التحقيق )عدـ السكت(     -:4
 )ٛتزة(     تسهيل ا٢تمزة الثالثة       ا٢تمزة الثانية     تسهيل              التحقيق )عدـ السكت(     -:5
 )ٛتزة(    إبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء     ا٢تمزة الثانية      تسهيل     التحقيق )عدـ السكت(     -:6
 (خلف)    هيل ا٢تمزة الثالثةتس         ٖتقيق ا٢تمزة الثانية                السكت       -:7
 (خلف)  إبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء      ٖتقيق ا٢تمزة الثانية                  السكت       -:8
 (خلف)     تسهيل ا٢تمزة الثالثة     تسهيل ا٢تمزة الثانية                      السكت        -:9

 (خلف)  إبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء        تسهيل ا٢تمزة الثانية                  السكت     -:11
 

( فػػ ف ٟتمػػزة يف ىػػذا ا١تفصػػوؿ النقػػل كالتحقيػػق  قػػل أؤنبػػ كموقػػوؼ عليػػو ٨تػػو ) ا١تفصػػوؿ ا١ت يفمػػن ا١تعلػػـو      
( فلحمػزة يف ا٢تمػزة  أؤنبػ كم كالسكت، كإذا كػاف ا١تفصػوؿ ا١توقػوؼ عليػو قػد اجتمػع فيػو أكثػر مػن ٫تػزة ٨تػو )

ظ كمػػػا شػػػاهبو كجهػػػاف ك٫تػػػا: التحقيػػػق كالتسػػػهيل، كلػػػو يف ا٢تمػػػزة الثالثػػػة كجهػػػاف أيضػػػان ٫تػػػا الثانيػػػة مػػػن ىػػػذا اللفػػػ
يػػاءن كال ٮتفػػى أهنػػا مضػػمومة، فيكػػوف ىنػػا اثنػػا عشػػر كجهػػان عقليػػة، كلكػػن ٬تػػوز لنػػا مػػن ىػػذه  اكإبػػدا٢ت هاتسػػهيل

 ، عشرة أكجو عملية، ككجهاف ٦تتنعاف، كاألكجو ا١تمتنعة ىي:ة عشر يتاألكجو االثن
 -ٟتمزة: عٯتتن

الـ، مػػػع ٖتقيػػػق الثانيػػػة، كتسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثالثػػػة، كذلػػػك ألف إذل الػػػنقػػػل حركػػػة ا٢تمػػػزة األكذل  - أ
 خفيػفاألكذل خففت بالنقػل كىػي أكذل بػالتحقيق مػن ا١تتوسػطة، ككػذلك النقػل مػن بػاب الت

 فيناسبو التخفيف بالتسهيل كليس التحقيق.

 انية، كإبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء.، مع ٖتقيق الثإذل الالـنقل حركة ا٢تمزة األكذل  - ب
 أم ٯتتنع نقل حركة ا٢تمزة األكذل مع ٖتقيق الثانية، كعليو تسهيل كإبداؿ الثالثة.

 

كالتحقيػق  كىػي النقػل 3كجػو ) حاصػل ضػرب  12إذان: ىنا ] ساكن منفصل [ مع ] أؤنبػ كم [ ٬تتمػع عنػدنا 
أكجػو  11اؿ ا٢تمزة الثالثة ( كلكن ٬توز لنػا منهػا تسهيل كإبد 2× ٖتقيق كتسهيل ا٢تمزة الثانية  2× كالسكت 

 فقط، كال ٬توز لنا كجهاف.
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 قل أؤنب كم                              األكجو ا١تمتنعة 
 

 )ٛتزة(تسهيل ا٢تمزة الثالثة            ٖتقيق ا٢تمزة الثانية         نقلال       -:1
 )ٛتزة(إبداؿ ا٢تمزة الثالثة ياء           يةٖتقيق ا٢تمزة الثان        نقلال       -:2
 

 :1قوؿ اإلماـ ا١تتورلي
 دال ػػأبػػا فػػيػػػالػػهػػػػػػػػػل ك بػػػػػػػػػػػو سػثػػالػثػػف                     لػقػػكم فػػبػػل أؤنػػي قػر فػػػػعػػػػػػشػكبال

 ت كذا بال ػكػػو بسػػتسػػػػػػػهلكذا إف حققت ثانيا                      كىػػػػػػذين قل إف كنت 
 ػػهي أخَتة                     بنقل ك يف ذم اٟتج ال منع يا فال ػوجػػػاف دع بػػػق ثػػػيػػػقػػحػػكت

 هالػػسػػػرؼ مػػػطػػػيػػػػػػػػػما تػػػو فػػػػقػػػػوافػػػك ىشػػػػػػامهم                      يفوجهاف مع عشر بو 
 
 

  موقػوؼ  ، وكلمػة فيهػا ىمزتػاف متجاورتػافاجتمػع فيهػا موصػوؿ ومفصػوؿالوقف على آية
 -:عليها

         قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: } ٨تػػػػػػو  يف

       البقرة.ن م 141{ آية 
 ءأنتم              قل ءأنتم        ىودان أك                 كاألسباط                      
 ا٢تمزتاف ا١تتجاكرتاف    ا١تفصوؿ )كقفان( صوؿ )درجان(     ف)درجان(     ا١ت وصوؿاألكجو اٞتائزة:   ا١ت

 

 ()ٛتزة         تسهيل ا٢تمزة الثانية نقل               ٖتقيق                       السكت         -:1
 ()ٛتزة  ٖتقيق ا٢تمزة الثانية         ٖتقيق          ٖتقيق  السكت                               -:2
 (تسهيل ا٢تمزة الثانية         )ٛتزة ٖتقيق          ٖتقيق   السكت                              -:3
 (خلفتسهيل ا٢تمزة الثانية        )  نقل           سكت     السكت                            -:4
 (خلف)   ٖتقيق ا٢تمزة الثانية         سكت               سكت   السكت                              -:5
 (خلفالثانية        )تسهيل ا٢تمزة  سكت                سكت   السكت                           -:6
 (خالدتسهيل ا٢تمزة الثانية        )   نقل          ٖتقيق       التحقيق )عدـ السكت(          -:7
 (خالدٖتقيق ا٢تمزة الثانية         )  ٖتقيق         ٖتقيق        التحقيق )عدـ السكت(         -:8
 (خالدتسهيل ا٢تمزة الثانية       ) ٖتقيق                  ٖتقيق        التحقيق )عدـ السكت(         -:9

                                                 
لمتراث،  الصحابة دار ) طنطا، وىشاـ، لحمزة اليمز عمي الوقؼ في المقاـ توضيح نظـ المتولي، أحمد محمد 1

 .80إلى  77، ا بيات مف ( ػى1430
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  ِ{: الوقف على نحو } وإيتائ- 
 { كإيتائً } 

 كإيػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػائً                                 األكجو اٞتائزة 
 

 )قياسي(         أللفمع ا١تد ا١تشبع يف ا ان ألف إبداؿ ا٢تمزة   قيق ا٢تمزة األكذل             ٖت      -:1
 )قياسي(      مع التوسط يف األلف ان ألف إبداؿ ا٢تمزة   قيق ا٢تمزة األكذل             ٖت    -:2
 )قياسي(     مع القصر يف األلف ان ألفإبداؿ ا٢تمزة    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل                -:3
 )قياسي(            شبع يف األلفتسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١ت    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل       -:4
 )قياسي(               تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل          -:5
 (رٝتي)               مع ا١تد ا١تشبع يف األلف ياءن  إبداؿ ا٢تمزة    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل       -:6
 (رٝتي)              مع التوسط يف األلف ياءن مزة إبداؿ ا٢ت    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل       -:7
 (رٝتي)               مع القصر يف األلف ياءن إبداؿ ا٢تمزة     ٖتقيق ا٢تمزة األكذل       -:8
 (رٝتي)              مع رـك حركتهامكسورة  إبداؿ ا٢تمزة ياءن    ٖتقيق ا٢تمزة األكذل                    -:9

 )قياسي(        مع ا١تد ا١تشبع يف األلف ان إبداؿ ا٢تمزة ألف   ٢تمزة األكذل             تسهيل ا      -:11
        )قياسي(             مع التوسط يف األلف ان إبداؿ ا٢تمزة ألف   تسهيل ا٢تمزة األكذل                 -:11
  )قياسي(     صر يف األلفمع الق ان إبداؿ ا٢تمزة ألف   تسهيل ا٢تمزة األكذل                -:12
 )قياسي(            تسهيل ا٢تمزة مع ا١تد ا١تشبع يف األلف    تسهيل ا٢تمزة األكذل       -:13
 )قياسي(                تسهيل ا٢تمزة مع القصر يف األلف    تسهيل ا٢تمزة األكذل        -:14
 (رٝتي)           ١تد ا١تشبع يف األلفمع ا إبداؿ ا٢تمزة ياءن     تسهيل ا٢تمزة األكذل     -:15
 (رٝتي)             مع التوسط يف األلف إبداؿ ا٢تمزة ياءن     تسهيل ا٢تمزة األكذل     -:16
 (رٝتي)                     مع القصر يف األلف إبداؿ ا٢تمزة ياءن     تسهيل ا٢تمزة األكذل     -:17
 (رٝتي)                مع رـك حركتهامكسورة  إبداؿ ا٢تمزة ياءن         تسهيل ا٢تمزة األكذل              -:18

لإلماـ ٛتػزة يف ا٢تمػزة األكذل التحقيػق كالتسػهيل، ألف الػواك حػرؼ مزيػد، كلػو يف ا٢تمػزة ا١تتطرفػة ا١توقػوؼ عليهػا 
األكجػػو تسػػعة أكجػػو، ٜتسػػة منهػػا حسػػب ا١تػػذىب القياسػػي، كاألربعػػة ا١تتبقيػػة حسػػب ا١تػػذىب الرٝتػػي، فتكػػوف 

 .( 18=  9×  2، ) العملية ٙتانية عشر كجهان 
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 لحمزة ػػن {ػػػ  ػػٔ الوقف على نحو } ءالػ:- 
ػػػ ػػن}   { ءالػػػ 

ػػػ ػػن                                  األكجو اٞتائزة   ءالػػػ 
 

 يف العارض للسكوفلالـ      القصر لنقل حركة ا٢تمزة       إبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع       -:1
 التوسط يف العارض للسكوف      لالـلنقل حركة ا٢تمزة       إبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع        -:2
 اإلشباع يف العارض للسكوف      لالـلإبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع        نقل حركة ا٢تمزة        -:3
 القصر يف العارض للسكوف     ت على الالـإبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع        السك      -:4
        التوسط يف العارض للسكوف     إبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع        السكت على الالـ    -:5
    اإلشباع يف العارض للسكوف     إبداؿ ٫تزة الوصل مع اإلشباع        السكت على الالـ        -:6
 لالـ      القصر يف العارض للسكوفلقصر         نقل حركة ا٢تمزة إبداؿ ٫تزة الوصل مع ال       -:7
 لالـ      التوسط يف العارض للسكوفلإبداؿ ٫تزة الوصل مع القصر         نقل حركة ا٢تمزة        -:8
 اإلشباع يف العارض للسكوف      لالـلإبداؿ ٫تزة الوصل مع القصر         نقل حركة ا٢تمزة        -:9

 لالـ      القصر يف العارض للسكوفلنقل حركة ا٢تمزة       تسهيل ٫تزة الوصل    -:11
 التوسط يف العارض للسكوف      لالـلنقل حركة ا٢تمزة       تسهيل ٫تزة الوصل      -:11
 اإلشباع يف العارض للسكوف      لالـلنقل حركة ا٢تمزة       تسهيل ٫تزة الوصل     -:12
 القصر يف العارض للسكوف     السكت على الالـ       ل ٫تزة الوصلتسهي      -:13
        التوسط يف العارض للسكوف     السكت على الالـ       تسهيل ٫تزة الوصل    -:14
    اإلشباع يف العارض للسكوف     السكت على الالـ          تسهيل ٫تزة الوصل    -:15

ٔتقػدار  أك، إلبػداؿ يكػوف إمػا ٔتقػدار سػت حركػاتتسػهيل ٫تػزة الوصػل، كالإلماـ ٛتزة يف ىذا اللفػظ: إبػداؿ ك 
حػػركتُت يف حػػاؿ النقػػل ألف حركػػة الػػالـ ىػػي حركػػة عارضػػة، كال ٮتفػػى أٌف لنػػا يف )أؿ( النقػػل كالسػػكت كقفػػان، 

 (. 3×  2×  3ة عشر كجهان ) يباإلضافة إذل ثالثة العارض للسكوف، فيكوف لنا يف ىذا اللفظ كقفان ٙتان
 ، ىي:جائزة لإلماـ ٛتزة يف ىذا اللفظ حُت الوقف ٜتسة أكجو رئيسية إذان 

 مع اإلشباع، مع نقل حركة ا٢تمزة إذل الالـ اليت قبلها.إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - أ
 مع القصر، مع نقل حركة ا٢تمزة إذل الالـ اليت قبلها.إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - ب
 كت على الالـ.السمع اإلشباع، مع إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - ت
 .نقل حركة ا٢تمزة إذل الالـ اليت قبلهاتسهيل ٫تزة الوصل مع  - ث
 تسهيل ٫تزة الوصل مع السكت على الالـ. - ج
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كلكػن ٬تػوز لنػا ، ة عشر كجهػان ٙتانيية عقلكعلى ىذه األكجو ا٠تمسة ثالثة العارض للسكوف، فتصَت األكجو ال  
 -، كثالثة أكجو ٦تتنعة، كاألكجو ا١تمتنعة ىي:)نقلية( عشر، ٜتسة عشر كجهان عملية ثمانيةمن ىذه األكجو ال

 -ٟتمزة: ٯتتنع
السػػكت علػػى الػػالـ، مػػع ثالثػػة مػػع القصػػر، مػػع كجػػو رئيسػػي كاحػػد كىػػو إبػػداؿ ٫تػػزة الوصػػل ألفػػان  ٯتتنػػع ٟتمػػزة

 العارض للسكوف، كبياهنا كالتارل:
 .ضالسكت على الالـ، مع قصر العار مع القصر، مع إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - أ

 .السكت على الالـ، مع توسط العارضمع القصر، مع إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - ب

 .السكت على الالـ، مع إشباع العارضمع القصر، مع إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  - ت

 -مبلحظة:
ػػػ ػػن- يف ىذا اللفظ      ، كالتسػهيل باإلشػباعكصالن: ٟتمػزة السػكت كذلػك مػع إبػداؿ ٫تػزة الوصػل ألفػان  :-ءالػػػ 
؛ فيكػوف ٠تلػف كجهػاف باإلشباع كالتسهيلمع إبداؿ ٫تزة الوصل ألفان  التحقيق٠تالد كجهاف آخراف ك٫تا  كييزاد

 .ك٠تالد أربعة أكجو
 

 -:فوائد
  سػػبب اإلبػػداؿ باإلشػػباع مػػع كجػػو النقػػل ىػػو: عػػدـ االعتػػداد ْتركػػة الػػالـ العارضػػة، الػػيت نيقلػػت إليهػػا

 حركة ا٢تمزة.
  النقػػل ىػػو: االعتػػػداد ْتركػػة الػػالـ العارضػػة، الػػيت نيقلػػت إليهػػا حركػػػة سػػبب اإلبػػداؿ بالقصػػر مػػع كجػػو

 ا٢تمزة.
  ال يكػػوف سػػكت بسػػبب النقػػل، كالأٌف الػػالـ متحركػػة ىػػو:  مػػع اإلبػػداؿ بالقصػػرسػبب امتنػػاع السػػكت

 .إال على الساكن
 
 
 
 
 
 
 



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         قرآفالدرر الحساف في القراءات العشر للػ

 

                                                                                                                 112      

 

 

 حمزة على الهمز المتوسط والمتطرؼلوقف  عاـ تلخيص
ا١تقصػػػود بالتسػػػهيل ىػػػو التغػػػَت ا١تطلػػػق سػػػواء أكػػػاف ، ك 1زة إال بالتسػػػهيلال يقػػػف اإلمػػػاـ ٛتػػػزة علػػػى أم ٫تػػػ     

 إبداالن أك تسهيالن أك حذفان أك نقالن.

بعػػض األلفػػاظ كتبػػت علػػى ىي ػػة خاصػػة ، مػػع األخػػذ باالعتبػػار أف ىنػػاؾ بشػػكل عػػاـسػأ٠تص بػػاب ا٢تمػػز      
٬تػب الرجػوع إليهػا يف الشػرح  نطػق بشػكل خػاص،كذلك بعػض األلفػاظ ت، ك زائدةبالرسم العثماين ففيها أكجو 

 السابق.

 -بعػػػد متحػػػرؾ، كالثػػػاين: (ان أك عارضػػػ ان أصػػػلي ان )سػػػكون السػػػاكن -األكؿ: -:قسػػػاـثالثػػػة أينقسػػػم إذل ا٢تمػػػز      
 ا١تتحرؾ بعد متحرؾ -ا١تتحرؾ بعد ساكن، الثالث:

 :  بعد متحرؾسكوناً أصلياً أو عارضاً الساكن )الهمز أواًل: 
 :ىذا القسم من حيث ما قبلو على ثالثة أضربك  ؛مد من جنس حركة ما قبلوؿ ا٢تمز حرؼ ابدحكمو: إ
يف ا٢تمػػػػز ا١تتطػػػػرؼ ا١تضػػػػمـو  كييػػػػزاد، فيبػػػػدؿ ألفػػػػان (يػػػػأكلوف، يشػػػػأ، ظمػػػػأه، بوأنػػػػا)قبلػػػػو مفتػػػػوح: ٨تػػػػو:  .1

 .كا١تكسور كجو التسهيل
، ككجػػو الػػرـك يليف ا٢تمػػز ا١تتطػػرؼ كجػػو التسػػه كييػزاد، فيبػػدؿ كاكان (يؤمنػػوف، امػػرؤه )٨تػػو:  :قبلػو مضػػمـو .2

 .أك اإلمشاـ حسب اٟتركة
يف ا٢تمز ا١تتطرؼ كجو التسػهيل  كييزاد، فيبدؿ ياءن (، تربئي ئً الذئب، كىيئ، شاط)قبلو مكسور: ٨تو:  .3

 .أك اإلمشاـ حسب اٟتركة
 
 :المتحرؾ بعد ساكنالهمز اً: ثاني

 حكمو: فيو تفصيل، حسب أقسامو كىو من حيث ما قبلو على أربعة أضرب:
يف ا٢تمػػز ا١تتطػػرؼ كجػػو  كييػػزاد٨تػػو )القػػرآف، ا٠تػػبءى، مػػلءي(، حكمػػو: النقػػل،  اكن صػػحيح:سػػقبلػػو  (1

 الرـك أك اإلمشاـ حسب اٟتركة.
 كييػزادألف: ٨تو )ا١تالئكة، غثاءن، أضاءى، السماءي(، حكمػو: تسػهيل ا٢تمػزة مػع الطػوؿ كالقصػر، قبلو  (2

 اإلبداؿ. ثالثة -ا١تفتوح أك ا١تضمـو أك ا١تكسور  -يف ا٢تمز ا١تتطرؼ 
ف: ٨تو )سػوءان، شػي ان، شػيءو، شػيءه، جػيءى(، حكمػو: النقػل، أك اإلبػداؿ مػع اياء أصليت كأكاك قبلو  (3

 يف ا٢تمز ا١تتطرؼ كجو الرـك أك اإلمشاـ حسب اٟتركة. كييزاداإلدغاـ، 

                                                 
 الت يير حسب ا حكاـ التالية.وجو آخر ىو مسبوقة بحرؼ زا د، فيكوف لحمزة التحقيؽ و اليمزة باستثناء إذا كانت  1
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ـ، ف: ٨تػػو )قػػركء، بػػرمء، بري ػػوف، بري ػػان، ىني ػػان(، حكمػػو: اإلبػػداؿ مػػع اإلدغػػاايػػاء زائػػدت كأكاك قبلػػو  (4
 يف ا٢تمز ا١تتطرؼ كجو الرـك أك اإلمشاـ حسب اٟتركة. كييزاد

 
 :متحرؾالمتحرؾ بعد الهمز اً: ثالث

 حكمو: فيو تفصيل، حسب أقسامو كىو من حيث حركتو، كحركة ما قبلو على أربعة أضرب:
س مػن جػن ان ا٢تمز ا١تفتوح كما قبلو مضمـو أك مكسور: ٨تو )فؤادؾ، ف ػة(، حكمػو: إبػداؿ ا٢تمػز حرفػ .1

، كياءن إذا كاف قبلو مكسور. ا٢تمز حركة ما قبلو، أم يبدؿ  كاكان إذا كاف قبلو مضمـو
ا٢تمػػػز ا١تفتػػػوح كمػػػا قبلػػػو مفتػػػوح، أك ا٢تمػػػز ا١تكسػػػور كمػػػا قبلػػػو مفتػػػوح: ٨تػػػو )سػػػأؿ، أئمػػػة(، حكمػػػو:  .2

 تسهيل ا٢تمز فقط.
، أك ا١تضػػمـو كمػػاا٢تمػػز  .3 قبلػػو مفتػػوح: ٨تػػو  ا١تكسػػور كمػػا قبلػػو مكسػػور، أك ا١تضػػمـو كمػػا قبلػػو مضػػمـو

 ػػوده(، حكمو: تسهيل ا٢تمز، كإذا دل يكن للهمزة صورة فلنا اٟتذؼ.)بارئكم، رءكس، يػػ  
:  ٨تػػو )سػػنقرئك، صابػػ   .4 ػػػػػػوف، سي ا٢تمػػز ا١تضػػمـو كمػػا قبلػػو مكسػػور، أك ا١تكسػػور كمػػا قبلػػو مضػػمـو ػل(، ػػ 

يكػػػن للهمػػػزة صػػػورة فلنػػػا مػػػن جػػػنس حركػػػة مػػػا قبلػػػو، كإذا دل  ان حكمػػػو: تسػػػهيل ا٢تمػػػز، أك إبدالػػػو حرفػػػ
 اٟتذؼ.

 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي   اللقاء)  
 
 
 

 كفيما يلي ٥تطط يوضح كقف اإلماـ ٛتزة على ا٢تمز ا١تتوسط كا١تتطرؼ:
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 لإلمام حمزة الزيات المتوسط والمتطرف الوقف عمى اليمز
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف ا٢تمز ا١تتوسط بزائد، يكوف فيو كجو التحقيق إضافة إذل تغيَت ا٢تمز حسب ا١تخطط السابق. :1مالحظة
 ا٠تاصة باإلماـ ٛتزة. ، أك األلفاظاأللفاظ اليت خالفت قاعدة الرسم العثماينكدل أتطرؽ فيو إذل  ؛خطط عاـ ١تنهج اإلماـ ٛتزة يف الوقف على ا٢تمز ا١تتوسط كا١تتطرؼا١ت :2مالحظة

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف 

 المتحرؾ قبلو متحرؾ ينقسم إلى المتحرؾ وقبلو ساكن وىذا الساكن ينقسم إلى عارضاً  وقبلو يكوفالساكن )سكوناً أصلياً أو 

 مفتوح
يأكلوف ؛ 
 بوأنا ؛ يشأٍ 
 ظمأه 
 

إبدالو إذل 
 ألف

كيف ا٢تمز 
ا١تتطرؼ 
ا١تضمـو أك 
ا١تكسور 
ييزاد كجو 
 التسهيل

 مضمـو
 يؤمنوف ؛
ا١تؤتفكة ؛ 

 امرؤه 
 

إبدالو إذل 
كاك كيف 
 ا٢تمز

ا١تتطرؼ 
ييزاد كجو 
 التسهيل

 

 مكسور
الذئب ؛ 

كىيئ ؛ تربئي 
 شاطئً 
 

إبدالو إذل ياء 
كيف ا٢تمز 
ا١تتطرؼ ييزاد 
الرـك كاإلمشاـ 
ْتسب اٟتركة 
ككذلك كجو 
 التسهيل

 ساكن صحيح
 القرءاف ؛
؛ ا٠تبءى 
 ملءي 
 

النقل كيف 
ا٢تمز 

ا١تتطرؼ ييزاد 
الرـك كاإلمشاـ 
 ْتسب اٟتركة

واو وياء 
 أصليتين

 شي ان ؛ شيءه 
 جيءى ؛ سوءان 

 
كجو النقل أك 
كجو اإلبداؿ 
مع اإلدغاـ 
كييزاد يف 
ا٢تمز 
ا١تتطرؼ 

الرـك كاإلمشاـ 
 ب اٟتركةْتس

واو وياء 
 زائدتين

 ىني ان ؛ بري ان 
 درمءه ؛ قركءو 

 
اإلبداؿ مع 
اإلدغاـ كييزاد 
يف ا٢تمز 
ا١تتطرؼ 

الرـك كاإلمشاـ 
 ْتسب اٟتركة

 ألف
 ا١تالئكة ؛
 أضاءى ؛
 السماءي 
 

تسهيل ا٢تمز 
مع الطوؿ 
كالقصر كييزاد 
يف ا٢تمز 
ا١تتطرؼ  
 ثالثة اإلبداؿ

/ مفتوح 1
 قبلو مكسور

/ مفتوح 2
 قبلو مضمـو
 فؤادؾ ؛ ف ة

 
 اإلبداؿ فقط

 

/ مفتوح 1
 قبلو مفتوح

/ مكسور 2
 قبلو مفتوح
 سأؿ ؛ أئمة

 
 فقطالتسهيل 
 

/ مكسور 1
 ورقبلو مكس

/ مضمـو 2
 قبلو مضمـو

/ مضمـو 3
 قبلو مفتوح
بارئكم ؛ 
رءكس ؛ 

 ػػودهيػػ  
 

 التسهيل
 

/ مكسور 1
 قبلو مضمـو

/ مضمـو 2
 قبلو مكسور
سنقرئك ؛ 

 ؛ تيرًبئي 
 سػ ػل
 

التسهيل + 
 اإلبداؿ
 

كإذا دل يكن للهمزة 
 صورة فلنا اٟتذؼ
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 فصل
 بعينها ألفاظ إشماـ

 .باإلمشاـ –على خالؼ بُت راكييو  -ىا اإلماـ ٛتزة ؤ ببعض األلفاظ يقر ىذا الفصل يتعلق       

صػب  الصػوت اللغػوم ٔتسػحة مػن صػوت آخػر مثػل نطػق كثػَت مػن قػيس  :عند ٚتهػور النحػاة كالقػراء :اإلمشاـك 
 ىػػوك  ؛لصػػاد صػػوت الػػزام يف قػػراءة الكسػػائيلػػة ٨تػػو كاك ا١تػػد كمثػػل إمشػػاـ اكبػػٍت أسػػد ألمثػػاؿ ) قيػػل كبيػػع ( ب ما

اإلشارة بالشفتُت إذل الضمة احملذكفة من آخػر الكلمػة ا١توقػوؼ عليهػا بالسػكوف مػن غػَت تصػويت هبػذه  :أيضان 
 .، أك خلط صوت بصوت آخرالضمة

ام فيتولػػد منهمػػا حػػرؼ جديػػد أف ٗتلػػط حػػرؼ الصػػاد ْتػػرؼ الػػز ىػػو:  فصػػلكا١تقصػػود باإلمشػػاـ يف ىػػذا ال     
ا ذكىػ]ىػذا اٟتػرؼ ٣تهػور مفخػم، فينطػق ىػذا اٟتػرؼ بتفخػيم الػزام، أك ّتهػر الصػاد[، ليس بصاد كال بػزام، 

ككجػو القػراءة باإلمشػاـ ىػو اٟتػرص علػى ، -أظلػم  -٨تػو  مصػريف  اٟترؼ يشػبو صػوت الظػاء عنػد عػواـ النػاس
ا١تتقنػػُت،  ا١تشػػايخيضػػبط اإلمشػػاـ بػػالتلقي كا١تشػػافهة مػػن أفػػواه  كإ٪تػػا، بة الشػػًتاؾ الصػػاد كالػػزام يف ا١تخػػرجا١تناسػػ
 -كالتارل:  لفاظاألكبياف 

   :كىيألفاظ  سبعة، كقد كرد ذلك يف 1الصاد الساكنة اليت كقع بعدىا داؿباإلمشاـ يف  ٛتزةقرأ  (1
{       } مػػػن قولػػػو تعػػػاذل:  ،{ } قصػػػد لفػػػظ - أ

 .حلمن الن 9آية 
 } كقولػو تعػاذل: من النساء،  87لفظ } أصدؽ {، كقد كرد يف موضعُت ٫تا آية  - ب

    }  النساءمن  122آية. 
موضػػعُت يف مػن األنعػػاـ، ك  46كقػد كرد يف ثالثػػة مواضػػع ىػي آيػػة لفػظ } يصػػدفوف {،  - ت

        قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػاذل: } 

   من األنعاـ. 157{ آية 

     مػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاذل: } {،  فاصػػػػػػػػػدعلفػػػػػػػػػظ }  - ث

  من اٟتجر. 94{ آية 

                                                 
 :داؿ نحو يكف قبمياخرج مف ىذيف الشرطيف إذا ما كانت الصاد متحركة نحو )َصدقة، َصدقوا( أو كانت ساكنة ولـ  1

 .ن (ػفح، واصْ ػ)فاصْ 
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      لفػػػػػػػظ } كتصػػػػػػػدية {، مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل: }  - ج

   من األنفاؿ. 35{ آية 

   كقػػػػػد كرد يف موضػػػػػعُت ٫تػػػػػا: قولػػػػػو تعػػػػػاذل: } لفػػػػػظ } يصػػػػػدر {،  - ح

    مػػػػن القصػػػػص، كقولػػػػو تعػػػػاذل: }  23{ آيػػػػة  

     من الزلزلة. 6{ آية 
مػػػػن يػػػػونس، كقولػػػػو تعػػػػاذل: }  37كقػػػػد كرد يف موضػػػػعُت ٫تػػػػا آيػػػػة لفػػػػظ } تصػػػػديق {،  - خ

      من يوسف. 111{ آية 

مػػػن  37فظػػػُت ك٫تػػػا: } ا١تصػػػيطركف { آيػػػة باإلمشػػػاـ يف الصػػػاد يف ل ٓتلػػػف عػػػن خػػػالدقػػػرأ ٛتػػػزة  (2
 .-كحفص  - من الغاشية، كالوجو اآلخر ٠تالد ىو الصاد 22الطور، كلفظ } ٔتصيطر { آية 

 مػػػع أك ) ا١تصػػػيطركف ( (  ٔتصػػػيطر لفػػػظ ) عنػػػد اجتمػػػاعيف حػػػاؿ قػػػراءة ًكٍرد قػػػرآين: ف -مبلحظػػػة:
يكػػوف إذان اء كصػػالن أك كقفػػان، الصػػاد ا٠تالصػػة مػػع السػػكت، سػػو بٯتتنػػع ٠تػػالد اإلتيػػاف ( أؿ، شػػي ان )

اإلمشاـ كذلك سػواء أكػاف مػع )أؿ( ٠تلف كجو كاحد كصالن كىو اإلمشاـ مع السكت، كلو كقفان 
 .أك )شي ان(

فلػو كصػالن السػكت كالتحقيػق مػع اإلمشػاـ، كالصػاد ا٠تالصػة تكػوف فقػط مػع التحقيػق،  خػالدأما 
الصاد ا٠تالصة فتكوف فقػط مػع أما  ، ان (اإلمشاـ كذلك سواء أكاف مع ) أؿ ( أك ) شي كلو كقفان 
 .النقل

٠تػالد التحقيػق، كقفػان: ٟتمػزة النقػل  كييػزادكصػالن: ٟتمػزة السػكت إذان: عند القراءة ب مشاـ الصػاد: 
 كالسكت

 .النقل ٠تالدكصالن: ٠تالد التحقيق، كقفان: كعند القراءة بالصاد ا٠تالصة: 

 -زيادة بياف وإيضاح:
 ، فهو يقرأ باإلمشاـ فقط.الؼ عند خلفال يوجد خً 

 أما خالد ف ذا قرأت لو بالصاد فيكوف لو كصالن التحقيق، ككقفان النقل فقط.

 ٟتمزة مطلقان: السكت يف ا١توصوؿ مع الصاد ا٠تالصة. إذاً يمتنع
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قرأ اإلماـ خلف باإلمشاـ يف الصاد كذلك يف لفظ ) صراط ( سػواء كػاف معرفػان أـ منكػران، كحيػث  (3
يف ا١توضػػػع األكؿ فقػػػط مػػػن الفاٖتػػػة، كىػػػو قولػػػو تعػػػاذل: } اىػػػدنا  ووافقػػػو خػػػبلد، 1كرد يف القػػرآف

 الصراط ا١تستقيم {.
 

 -:بمصيطر الموصوؿ والمفصوؿ ولفظ المصيطروف و اجتماع عامة علىتطبيقات 
 

 فيهػػػا موصػػػػوؿ ، ولفػػػظ المصػػػػيطروف، ومفصػػػوؿ موقػػػػوؼ اجتمػػػػع  اتالوقػػػف علػػػػى آيػػػ
 -عليو:

            قولػو تعػاذل: } على فرض قرأنا 

              

   }39الطور، على نفس كاحد ككقفنا على ) أـ ( بداية اآلية من  39+  38+  37+  36 اتياآل. 
 ا١تفصوؿ )كقفان(     اإلدغاـ             ا١تصيطركف  ا١توصوؿ      )درجان(  األكجو اٞتائزة:
 مبُتو أـ       كاألرض                 ا١تصيطركف      سلمه يستمعوف               

 

 (خلف)                     نقل            بغَت غنة         اإلمشاـ السكت                             -:1
 ()خلف          بغَت غنة            ٖتقيق              السكت                    اإلمشاـ              -:2
 ()خلف         بغَت غنة            سكت              السكت                    اإلمشاـ              -:3
 ()خالد     نقل                  بغنة                  السكت                    اإلمشاـ               -:4
 (خالد)    ٖتقيق                  بغنة                 السكت                    اإلمشاـ               -:5
 ()خالد     نقل                   بغنة                 التحقيق                    اإلمشاـ               -:6
 ()خالد     ٖتقيق                  بغنة               التحقيق                    اإلمشاـ                -:7
 ()خالد       نقل                    بغنة               بالصاد        التحقيق                          -:8
 ()خالد   التحقيق                    بالصاد           بغنة               ٖتقيق                         -:9

كقفػان:  ،كن ا١تفصػوؿأمػا يف السػا ، ٠تػالد التحقيػق كييػزاد السكتكصالن: ، ا١توصوؿنالحظ أنو يف الساكن      
 .ا١تصيطركف ٓتلف عن خالد اإلمشاـ يف الصاد يف لفظ مزةكٟت ،٠تلف السكت كييزادٟتمزة النقل كالتحقيق 

 ٯتتنع ٟتمزة مطلقان: السكت يف ا١توصوؿ مع الصاد ا٠تالصة.ك 

                                                 
 بالقرآف الكريـ. اً موضع 45ورد ىذا المفظ في  1



 أصوؿ قراءة حمزة بن حبيب الزيات                                                         آفالدرر الحساف في القراءات العشر للػقر 

 

                                                                                                               118      

 

 

 صوؿ موقوؼ عليو:و ، ومبمصيطر، ولفظ صوؿففيها ماجتمع  اتالوقف على آي- 
         ولػػػػو تعػػػػاذل: } ق علػػػػى فػػػػرض قرأنػػػػا     

          }مػػػػػػػػػػػػػػػن  24+  23+  22+  21 اتيػػػػػػػػػػػػػػػاآل
 .24اآلية  هناية ( األكرب، على نفس كاحد ككقفنا على ) الغاشية

 صوؿ و ا١ت )كقفان(               ٔتصيطر        صوؿ      فا١ت)درجان(األكجو اٞتائزة: 
 فذكر إ٪تا                      ٔتصيطر                    األكرب              

 

 (ٛتزة)                         اإلمشاـ                      نقل                         التحقيق         -:1
 ()ٛتزة                 اإلمشاـ                     سكت          التحقيق                             -:2
 (خالد)                           نقل                      بالصاد                      تحقيقال         -:3
 (لف)خ           اإلمشاـ                      نقل                كت                    الس         -:4
 (لف)خ                       سكتاإلمشاـ                      السكت                             -:5

، ا يف الساكن ا١توصوؿأم٠تلف السكت،  كييزادكصالن: ٟتمزة التحقيق نالحظ أنو يف الساكن ا١تفصوؿ، 
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:
 كىو قسماف: من جنس الثاين، ان مشدد ان كاحد ان حرؼ ْترؼ ْتيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو: اصطالحان 

 كبَت كصغَت.
 كالغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو كما ال يدغم. 

 :ضربالتقاء اٟترفُت كاجتماعهما على ثالثة أ
 .{يفصل بينهما فاصل كالتقاء الباءين يف } كال يغتب بعضكم  اٌل بأاألكؿ: التقاؤ٫تا يف اللفظ كا٠تط، 

 ىو {، فالصلة فاصلة بينهما. كاؤ٫تا يف ا٠تط فقط، ٨تو } إنوالثاين : التق
 .، } طسم {الثالث : التقاؤ٫تا يف اللفظ فقط، ٨تو } أنا نذير {

 قاعدة عامة مهمة
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خركجهما من عضوين أك من عضو كاحد

 فػ ذا اجتمعػت  ،لقػاؼ كالكػاؼف ف كاف خركجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت كا٠تػاء مػع ا
فػػػػ ف اٟتػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػػاؼ، أك اجتمعػػػػت ا٠تػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ

متقاربُت؛ ألهنما كإف كانا ٮترجاف من عضوين إال أف بُت ٥ترجيهما قربان؛ إذ الغُت كا٠تاء ٮترجػاف مػن 
فبػػُت  ،للسػػاف ٦تػػا يلػػي أدين اٟتلػػقأدىن اٟتلػػق ٦تػػا يلػػي اللسػػاف، كالقػػاؼ كالكػػاؼ ٮترجػػاف مػػن أقصػػى ا

ُت، كاٍعتيػربى ا٠تػاء مػع القػاؼ با١تخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اٍعتيربى الغُت مع القاؼ أك الكػاؼ متقػار 
 كذلك.متقاربُت  أك الكاؼ 

 كػػل منهمػػا   كػػاف  ال، فػ ف ٕتػػاكر ا١تخرجػػاف بػػأف ككإف كانػا مػػن عضػػو كاحػػد ف مػػا أف يتجػػاكرى ٥ترجا٫تػػا أ
 كدل يفصل بينهما فاصل فاٟترفاف متقارباف.قريبان من اآلخر 

ف دل يتجػػاكر ا١تخرجػػاف، كىبػىعيػػدى كػػػلن منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ٥تػػػرج ييفهػػم ٦تػػا سػػبق أنػػػو إ
كبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اٟتلػػػق السػػػتة كأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاٟترفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء ،آخػػر رؼ اللسػػاف مػػن عضػػوألف أحػػرؼ اٟتلػػق مػػن عضػػو كأحػػ ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ كالكاؼ، كا٠تاء مع القاؼ كالكاؼ كما تقدـ.

  ككػػذلك بػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق كأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، كلفصػػل اللسػػاف بػػُت
 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشا ر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريـ، القرآف قراءة أحكاـ خميؿ الحصري، محمود 1

 .[بتصرؼ شديد]، (ـ1999
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 مػع ا١تػيم ، باسػتثناء النػوفكأيضان بُت أحرؼ اللساف كأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػران الخػتالؼ العضػوين 
للتجػػػػانس يف مػػػػع الػػػػواك اليػػػػاء اللينػػػػة ك كالػػػػواك للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، كالنػػػػوف للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، 

 الصفات.
  كبػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فاٟترفػػاف اللػػذاف ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق– 

ارب، ا العػػُت كاٟتػػاء تقػػبينهمػػا كبػػُت اٟتػػرفُت اللػػذين ٮترجػػاف مػػن كسػػط اٟتلػػق ك٫تػػ –ك٫تػػا ا٢تمػػزة كا٢تػػاء 
ك٫تػػا  –ٮترجػاف مػن أدىن اٟتلػػق ك٫تػا الغػُت كا٠تػاء تباعػػد، كحرفػا الوسػط  ينكبينهمػا كبػُت اٟتػرفُت اللػػذ

 بينهما كبُت حريف األقصى، كحريف األدىن تقارب. –العُت كاٟتاء 
  ا الكػػاؼ بينهمػػكبػػُت أحػػرؼ اللسػػاف بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فحرفػػا األقصػػى ك٫تػػا القػػاؼ ك

اٞتػػػيم كالشػػػُت كاليػػػاء كحػػػريف اٟتافػػػة الضػػػاد كالػػػالـ تقػػػارب، كبينهمػػػا كبػػػُت  يكبػػػُت أحػػػرؼ الوسػػػط كىػػػ
)  النػوف كالػػراء كالطػػاء كالػػداؿ كالتػاء كالصػػاد كالسػػُت كالػزام كالظػػاء كالػػذاؿ كالثػػاء كىػػي أحػرؼ الطػػرؼ

 تباعد. أم اٟتركؼ الذلقية كالنطعية كاألسلية كاللثوية (
 ككػػذلك بػػُت حػػريف اٟتافػػة كأحػػرؼ  ؛ حػػريف اٟتافػػة كأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػاربكأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا كبػػُت

الطػػػرؼ تقػػػارب كبػػػُت الفػػػاء كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواك كالبػػػاء كا١تػػػيم تقػػػارب، كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ٕتانس.

 زيادة إيضاح كبياف:
 كاختالفهمػػا  ٫تػػا ٥ترجػػان فهمػػا متجانسػػاف الٖتاد ؛مػػن ا١تعلػػـو أف ا٢تمػػزة كا٢تػػاء ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق

صػػفة، كأفَّ العػػُت كاٟتػػاء ٮترجػػاف مػػن كسػػط اٟتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػان، كأف الغػػُت كا٠تػػاء ٮترجػػاف 
 من أدىن اٟتلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى ك٫تػػػا ا٢تمػػزة كا٢تػػاء بالنسػػػبة ٟتػػريف الوسػػػط أم العػػُت كاٟتػػاء متقاربػػػاف، كبالنسػػبة ٟتػػػريف
 .بينهما ، ألفَّ حريف الوسط فصالمتباعداف -اء الغُت كا٠ت -األدىن 

  يوجد تقاربحريف األقصى كاألدىن  مع -العُت كاٟتاء  -كحرفا الوسط. 
  كالغػُت مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ متقاربػػاف، ككػػذلك ا٠تػػاء مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ؛ ألف الغػػُت كا٠تػػاء كإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد  ن ياللػػػذالقػػػاؼ كالكػػػاؼ بػػػُت نهمػػػا ك بيٮترجػػػاف مػػػن أدىن اٟتلػػػق، إال أنػػػو لػمَّ
 من عضوين ٥تتلفُت كما سبق. تاعتربت ىذه اٟتركؼ متقاربة، كإف كان ٮترجاف من أقصى اللساف

 كقيػػل القػػاؼ كالكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػران لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ٥ترجيهمػػا كالقػػاؼ كالكػػاؼ: 
 ٠تركج كل منهما من أقصى اللساف.

  أك مػع حػريف اٟتافػة -اٞتػيم كالشػُت كاليػاء  –مػن أحػرؼ الوسػط كالقاؼ كمثلها الكاؼ مػع حػرؼ ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أم الضاد كالالـ متقارباف، كمع 
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ كاٞتيم كالشُت كالياء الغَت مدية ٗترج من كسػط اللسػاف
ـ أك النػػوف أك الػػراء أك الطػػاء أك حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك الضػػاد أك الػػالكػػل ك ؛ متجػػانس

، كاٟتػرؼ منهػا مػع أم لظػاء أك الػذاؿ أك الثػاء، متقػاربالداؿ أك التاء كالسُت أك الصاد أك الػزام أك ا
 .من حركؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

  كالضػاد ٗتػػرج مػن إحػػدل حػػافيت اللسػاف كمػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك أم
 .ةمتقارب ،أك أحرؼ الطرؼ أك الالـحرؼ من أحرؼ الوسط 

  حػػػػرؼ مػػػػن أم كالػػػػالـ ٗتػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إذل منتهاىػػػػا، كىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ أك
ة، كمػػع حػػركؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع ا١تػػيم فهػػي ؼ أك الضػػاد متقاربػػحػػركؼ الوسػػط أك الطػػر 

 .متقاربة يف الصفات
  كمػع أحػرؼ الوسػط ةي مػع القػاؼ أك الكػاؼ متباعػدكىػ كالنوف من طرؼ اللساف ٖتػت الػالـ قلػيالن ،

 .ةكالالـ كبقية أحرؼ الطرؼ متقاربكالضاد 
 اف، كىي مػع القػاؼ كالكػاؼ كالراء ٗترج من طرؼ اللساف قريبة من ٥ترج النوف كأدخل يف ظهر اللس

 .ةكالنوف كبقية أحرؼ الطرؼ متقارب، كمع أحرؼ الوسط كالضاد كالالـ ةمتباعد
  ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػٗترج من طرؼ اللساف مػع أ ،كالتاءكالطاء كالداؿ

، كمػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط كحػػػريف اٟتافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أك الكػػػاؼ متباعػػػد ، كاٟتػػػرؼمتجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد كالالـ كالنوف كالراء كبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼنايػػا السػفلى، ٗتػرج مػن طػػرؼ اللسػاف كفويػق الث ،كالصػاد كالػزام كالسػػُت
، كمػع أحػرؼ الوسػط كالضػاد رؼ منهػا مػع القػاؼ كالكػاؼ متباعػدحػكػل ، ك متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو ىػذه الثالثػة مػن  فكػل حػرؼٗتػرج مػن طػرؼ اللسػاف كطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،كالظاء كالػذاؿ كالثػاء

، كمػػع أحػػرؼ الوسػػط كالضػػاد منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ متباعػػد رؼحػػكػػل ك ، متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام كالسُت

 اٟتلػػق أك  كالفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أم حػػرؼ مػػن أحػػرؼ
 .ةالواك أك الباء أك ا١تيم متقاربمع الفاء ، ك ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةطلقان متباعداللساف م

  ،كػػل ك  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼكالػػواك كالبػػاء كا١تػػيم ٗتػػرج مػػن الشػػفتُت
يم ، باسػػتثناء ا١تػػمػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أك اللسػػاف متباعػػد، كمػػع الفػػاء متقػػاربمنهػػا مػػع أم حػػرؼ  رؼحػػ

مع النوف للتجانس يف الصفات، كالواك كالنوف للتقػارب يف الصػفات، كالػواك مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا  –كأمَّػػا مػا ٥ترجػػو مقػػدر كىػو أحػػرؼ ا١تػػد الثالثػة فػػال توصػػف ؛ كىػػذا كلػو فيمػػا لػػو ٥تػرج ٤تقػػق قػاؿ العلمػػاء:
ؼ ا١تػػد ٥تػػرج مػػن ك ، إذ لػػيس ٟتػػر ، كال تباعػػد بتقػػارب ، كال ٕتػػانسال  –التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػركؼ ا٢تجػػاء 

حيز ٤تقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم كاٟتلق، نعم قد توصف مع بعض اٟتركؼ بالتجػانس يف الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث تال يف ا١تخػػػرج، كػػػالواك ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } كاؿ { فػػػ ف ىػػػذه الػػػواك مػػػع األلػػػف متجانسػػػ

كمثلهػػػا اليػػػاء ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } الصػػػياـ { فػػػ ف اليػػػاء كاأللػػػف الصػػػفة الٖتاد٫تػػػا يف ٚتيػػػع الصػػػفات، 
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الٖتاد٫تػػا يف ٚتيػػع الصػػفات، ككػػذلك الػػواك ا١تتحركػػة مػػع الػػواك السػػاكنة مثػػل } 
كيكرًمى { ف ف الواكين متجانساف مػن حيػث الصػفة الٖتاد٫تػا يف ٚتيػع الصػفات، كأيضػان اليػاء ا١تتحركػة مػع الػواك 

 الساكنة ٨تو } يوقنوف { فالياء مع الواك متجانساف من حيث الصفة الٖتاد٫تا يف ٚتيع الصفات.

متحػػػدة يف ٚتيػػػع  ) حثػػػو (اٟتػػػاء ك الثػػػاء كا٢تػػػاء ك يف ٚتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء كالكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مبلحظػػػة:
صػػفات، كالػػواك كاليػػاء الصػػفات، كاٞتػػيم كالػػداؿ متحػػداف يف ٚتيػػع الصػػفات، كا١تػػيم كالنػػوف متحػػداف يف ٚتيػػع ال

  متحػػدافُتاللينتػػالػػواك كاليػاء حرفػا ك ا١تتحركػاف مػػع حػركؼ ا١تػػد الثالثػة فهػػذه ا٠تمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، 
 ، كبناءن على ذلك مت اعتبار اٟتركؼ ا١تتحدة يف ٚتيع الصفات ىي حركؼ متجانسة.يف ٚتيع الصفات

 .األصوؿ( يف هناية  2انظر ملحق رقم ) 
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مػن جػنس  ان مشػدد ان كاحػد ان حػرؼ سػاكن ٔتتحػرؾ ْتيػث يصػَتاف حرفػ إدخػاؿ ىو ر :صغيأواًل : اإلدغاـ ال
 الثاين.

  إذل خطوة كاحدة، كىي إدغاـ اٟترؼ األكؿ يف الثاين.كٝتي صغَتان: ألنو ال ٭تتاج عند إدغامو إالَّ 
 كينقسم إذل قسمُت:

 كصفة كيكوف يف الكلمة كيف الكلمتُت. ٥ترجان  ىو: اٖتاد اٟترفُت الصغير المتماثلالقسم األوؿ : 
 {   ، باسػتثناء موضػػع كاحػد كىػو قولػو تعػػاذل: } كىػذا البػاب مطػابق ألحكػػاـ اإلمػاـ حفػص

، كبنػػاءن علػػى {   } مػػن اٟتاقػػة، فػػ ف اإلمػػاـ ٛتػػزة ٭تػػذؼ ا٢تػػاء كصػػالن، فتقػػرأ ىكػػذا  28اآليػػة 
 .لعالقة بُت الكلمتُت من قبيل التماثل، بل من قبيل التباعدذلك فال تصبح ا

 
 ف الصغير:اف والمتجانساقاربالمت:  ثانيالقسم ال

 يف ىذا الباب ما يلي:عن اإلماـ حفص  ٛتزةاإلماـ  يزيد
، كالظػاء، كالػذاؿ، كالػزام، كالصػاد، السػُتيدغم ٛتػزة داؿ ) قػد ( يف حركفهػا الثمانيػة كىػي )  (1

 (، اجملموعة يف أكائل كلمات بيت الشاطيب:  كالضاد ،كالشُت ،كاٞتيم
 قاً َوُمَعلِّبَل ػاَئِ ػشَ َباُه ػصَ ُو ػَلتْ ػجَ    ْرَنبٌ زَ ل  ظَ َفا ضَ ْيبًل ذَ َحَبْت ػسَ َوَقْد                 

   ،   ،  ،  ،   ،} كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ،  ،  }. 
 ،كالظػػػاء ،كالثػػػاء ،كالػػػزام ،كالصػػػاد، السػػػُت )يػػػدغم ٛتػػػزة تػػػاء التأنيػػػث يف حركفهػػػا السػػػتة كىػػػي  (2

 أكائل كلمات بيت الشاطيب:( اجملموعة يف  كاٞتيم
 اِرًدا َعِطَر الطِّبَل ػَمْعَن ُوُروًدا بَ ػجَ     لِموِ ظَ ْرُؽ ز َفْت صَ ْغٍر ثػَ َنا سَ َوأَْبَدْت                 
    ،   ،   ،  ،} كذلػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػو 

  ،  }. 

 كيف كردف.  {   ،  ،  ،} يدغم ٛتزة الذاؿ يف التاء يف  (3

 أينما كردا. {   ،}  الثاء يف التاء من يدغم ٛتزة (4

مػػػػػن آؿ  145آيػػػػػة  {   } يػػػػدغم ٛتػػػػػزة الػػػػػداؿ يف الثػػػػػاء مػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل:  (5
 عمراف.
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 .1فاٖتة مرًن {   } عاذل: يدغم ٛتزة داؿ ) صاد ( يف الذاؿ يف قولو ت (6

 من البقرة. 284آية  2{  } يدغم ٛتزة الباء يف ] ا١تيم [ من قولو تعاذل:  (7

،   يػػػدغم ٛتػػػزة الـ ] ىػػػل [ يف حػػػرفُت فقػػػط، ك٫تػػػا: التػػػاء كالثػػػاء، كذلػػػك ٨تػػػو }  (8

   ،   ،  .} 

،   يػػدغم ٛتػػػزة الـ ] بػػػل [ يف حػػرفُت فقػػػط، ك٫تػػػا: التػػاء كالسػػػُت، كذلػػػك ٨تػػػو }  (9

  .} 

 من النساء. 155{ آية   يف }  كاإلدغاـ اإلظهار ولخبلد وجهاف
(  ادكالصػػ، كالسػُت ،كالػزام ،كالػداؿ، التػاءيػدغم خػالد ذاؿ ) إذ ( يف ٜتسػة حػركؼ كىػي: )  (10

 :بيت الشاطيب يف كلمات ١تشار إليهاا
 ِمي  َجَماٍؿ َواِصبًل َمْن تَػَوص بَل ػسَ    ل َهادَ اَؿ صَ يْػَنٌب زَ َمش ْت ػػػتَ نَػَعْم ِإْذ                 

 .{   ،  ،  ،  ، } كذلك ٨تو                

 {.   ،   فقط، ٨تو } ( الداؿالتاء ك ) ان يف إدغاـ الذاؿ يف خالد خلف ووافق          

    ،  ، }يػػػدغم خػػػػالد البػػػاء اجملزكمػػػػة يف ] الفػػػاء [ ٨تػػػػو  (11

 }. 

 من اٟتجرات. 11{ آية   غاـ كاإلظهار يف } اإلد وجهاف وول

مػػػػن الشػػػػعراء  1{ آيػػػػة  قػػػػرأ ٛتػػػػزة ب ظهػػػػار نػػػػوف السػػػػُت عنػػػػد ا١تػػػػيم مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل: }  (12
 .باب أحكاـ النوف الساكنة كالتنوينيف  اسبق اٟتديث عنه، كقد كالقصص

مػن ىػود،  42{ آية   ذل: } قرأ ٛتزة ٓتلف عن خالد باإلظهار، يف قولو تعا (13
 كالوجو اآلخر ٠تالد ىو اإلدغاـ.

 
 

                                                 
 قرأ اإلماـ حمزة بإمالة الياء في ىذا الموض . 1
 اء.قرأ بجـز الب حمزةم  مالحظة أفَّ اإلماـ  2
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 -مبلحظات:
  الالـ يف الراء من قولو تعاذل:  اإلماـ ٛتزةيدغم(   )  من ا١تطففػُت، ككػذلك النػوف يف  14آية

تػػرؾ ، حيػث أنػو غػاـ فيهمػا، لتػوفر شػركط اإلدمػن القيامػػة 27آيػة  (   )الػراء مػن قولػو تعػاذل: 
بػػػاب أحكػػػاـ ك  ، كقػػػد سػػػبق اٟتػػػديث عػػػنهم يف بػػػاب السػػػكتالسػػػكتات الواجبػػػة عنػػػد اإلمػػػاـ حفػػػص

 .النوف الساكنة كالتنوين
  إذا جػػاء بعػػد ] النػػوف السػػاكنة أك التنػػوين [ حػػرؼ الػػواك أك حػػرؼ اليػػاء فػػ ف اإلمػػاـ خلػػف يػػدغمهما

 .ف الساكنة كالتنوينباب أحكاـ النو بغَت غنة كقد سبق اٟتديث عنهم يف 
 
 ان مشػدد ان كاحػد ان حرفػ آخر متحػرؾ بعػده ْتيػث يصػَتافبػحػرؼ متحػرؾ  ؿاخػىػو إد اً : اإلدغاـ الكبيػر:ثاني

 .من جنس الثاين

 كٝتي كبَتان : ألنو ٭تتاج عند إدغامو إذل خطوتُت األكذل تسكُت اٟترؼ األكؿ كالثانية إدغاـ األكؿ يف الثاين.

يدغمػػػػو كاإلمػػػػاـ حفػػػػص ٨تػػػػو } تأمنػػػػا،  ٛتػػػػزة الزيػػػػاتدغامػػػػو علػػػػى األصػػػػل ألف ذكػػػػر مػػػػا كػػػػاف إأدل  مبلحظػػػػة:
، مكٍتن {، ألف أصل ىذه الكلمات ىو ] تأمننا، أٖتاجونٍت، تأمركنٍت، مكنٍت [. ، تأمركينن  أٖتاجوينن

 

 .{  { كخرج }   }  خطان فدخل فيو التقاء ا١تدغم با١تدغميف اإلدغاـ الكبَت:  ويشترط
 : متماثل كمتجانس كمتقارب.ـو ة أقساثالث على كىو

كىػػذا البنػػد ، مػن النسػػاء 81آيػػة  {  } أدغػم ٛتػػزة التػػاء يف الطػػاء مػن قولػػو تعػػاذل:  .1
 .ُتمن قبيل ا١تتجانس

ذل: } يف قولػو تعػا ، كذلكالتاء يف ثالثة حركؼ ىي ] الصاد، كالزام، كالذاؿ [ فقط ٛتزة أدغم .2
          مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن }

 مالحىظىػػة ا١تػػد الػػالـز، مػػع { مػػن الػػذاريات   ، كقولػػو تعػػاذل: } الصػػافات
 .ُت١تتقاربكىذا البند من قبيل ا، يف األمثلة السابقةحاؿ اإلدغاـ 

مػػػن ا١ترسػػػالت، ك }  5{ آيػػػة    اإلدغػػػاـ كاإلظهػػػار يف }  وجهػػػاف خػػػبلدول

    حػػػػاؿ اإلدغػػػػاـ، أمػػػػا  مالحىظىػػػػة ا١تػػػػد الػػػػالـز، مػػػػع مػػػػن العاديػػػػات 3{ آيػػػػة
 .خلف فلو يف ىذين ا١توضعُت اإلظهار
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لتصػبح مػن قبيػل مػن النمػل،  36( آيػة   مػن قولػو تعػاذل: )أدغم ٛتزة النوف يف النوف  .3

الػػواك ٔتقػػدار سػػت حركػػات لكوهنػػا مػػد كال ٮتفػػى مػػد ، {  } ىكػػذا ، فتقػػرأ ُتا١تتمػػاثل
 .زائدة يف اٟتالُت مع مالحظة أنو أثبت ياءن ، الـز

 
 

 األلفات السبعة باب
 :ىياأللفاظ  ألفاظ، كىذه ٜتسة يفككقفان  األلف كصالن  ٛتزة حذؼ -: أوالً 

1)  { من قولػو تعػاذل }:  {       } ،

 .{ ، ىكذا } األحزابمن  11 آية

2) {  من قولو تعػاذل }: {        }66 ، آيػة 

 .{ ، ىكذا } األحزابمن 

3)  { مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل }: {       }67 ، آيػػػػة 

 .{ ، ىكذا } األحزابمن 

4)  { مػػن قولػػو تعػػاذل }: {      }4 ، آيػػة 

، فيقػػػف علػػػى الػػػالـ ىكػػػذا } اإلنسػػػافمػػػن    ٓتػػػالؼ حفػػػص الػػػذم يقػػػف ب ثبػػػات ،}
 .األلف كعدمها

مػن  15 ، آيػة{    } :مػن قولػو تعػاذل{ ا١توضع األكؿ  } لفظ  (5

 :مػن قولػو تعػػاذل (  )أمػا ا١توضػع الثػاين  ،{ فيقػف علػى الػراء ىكػذا }  ،اإلنسػاف

{    }٤تذكفة كصالن ككقفان ه ٛتزة كحفص أم ؤ فيقر اإلنساف، من  16 ، آية. 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي   القادـ اللقاء) 
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 باب الفتح واإلمالة
كثَت من قبائل العرب ٘تيل مثل عامة أىل ٧تد مػن بػٍت ٘تػيم كبػٍت أسػد كقػيس ك ..... غػَتىم، ككػاف   كاف     

 من ىذه القبائل من تقـو ٢تجتو على الفتح مثل أىل اٟتجاز من قريش كىوازف كثقيف ككنانة.
 القارئ فمو باٟترؼ.فتح  ىوالفتح: ك 

 اإلمالة: لغة التعويج، أك العدكؿي إذل الشيء كاإلقباؿي عليو.
 :1اصطالحان: ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة، كباأللف اليت بعدىا ٨تو الياء، كىي تنقسم إذل قسمُت

 :كىي تكوف بُت األلف كالياء ٘تامان، من غَت قلب خالص كال إشباع مفػرط، كتسػمى  إمالة كربل
 يضان باإلضجاع كىي ا١ترادة عند اإلطالؽ.أ

 :كىػػػي النطػػػق بػػػاٟترؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي كاإلمالػػػة احملضػػػة، كىػػػي أيضػػػان أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرل
بالفتحة ٨تػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم يف كضػعو الطبيعػي، أم دكف أف ينحػدر بالفتحػة ٨تػو الكسػر 

 لف كاإلمالة الكربل.، كيطلق عليها: التقليل، أك: بُت بُت أم بُت األا٠تالص

، كاال٨تػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح كينحػػدر باإلمالػػة     
 أماؿ، كأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أك ىو األصل.

ده إذل عبػػد يف كتابػػو النشػر، كىػو يصػػل سػن -رٛتػو اهلل  -يػذكره اإلمػاـ ابػػن اٞتػزرم  الػػذم 3ففػي اٟتػديث     
ًػل] عندما كاف يقرأ عنده رجل سػورة طػو، كدل يكسػر  اهلل بن مسعود  اٟتػركؼ ا١تقطعػة يف بػدايتها،  [ أم ٯتي

  (فقرأىػا ابػن مسػػعود    مثَّ قػػاؿ: كاهلل ىكػذا علمػٍت رسػػوؿ اهلل  -ثػالث مػرات  -(، كأمػاؿ الطػاء كا٢تػػاء
. 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالىما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بيا اتصؿ إذا منيا تكسر الفاء  ف وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حواؿ بعض في عارضة
 تشبيو / أو5، رمي: نحو عنيا انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقيؽ فإف ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاوره ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عف المنقمب أشبو بما تشبيو / أو6، التأنيث كألؼ عنيا: بالنقالب
 رسمت ا لؼ تكوف أو /8، رأى وراء، ،نأى نوف إمالة وكذا، ا ولى ألفيا أعني تراءى: نحو إمالة  جؿ إمالة وتسمى

ف ياء  في الضباع: اإلضاءة محمد ياء. انظر: عمى أو كسرة شي يف إلى ترج  وكميا، كضحى الواو أصميا كاف وا 
 .29ىػ (، ص1420ا زىرية لمتراث،  القراءة، ) القاىرة، المكتبة أصوؿ بياف

كنو منحدر قمياًل عف الفتح عند حفص ومف النحدار ىنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى ( المساف مرتف ، ول 2
 وافقو.

 حديث غريب. 3
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صػػل أـ اإلمالػػة؟، كالػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة لػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األكقػػد اختى      
ٖتتاج إذل سبب ٓتالؼ الفتح فال ٭تتاج إذل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو ٟتػرز 

 كل ما ٯتاؿ ٬توز فتحو كليس كل ما ييفتح ٬توز إمالتو.  فَّ إاألماين: 
 األلف                                                         

                          اإلمالة الكربل                                       
                                                                                                                

                                                          الياء                                      

إذل اليػاء يف موضػعو  قلبهػاكالغرض من اإلمالػة أك التقليػل: اإلعػالـي بػأف أصػلى األلػًف اليػاءي، أك التنبيػو علػى      
 أك مشاكلتها للكسر اجملاكر ٢تا.

، –يكػوف ذلػك إال يف األٝتػاء كاألفعػاؿ كال  –أنو ٯتيل كل ألف أصلية متطرفة منقلبة عن ياء  ومذىب حمزة
أك كتبػػػت علػػػى ىي ػػػة يػػػاء، كاحًتزنػػػا بػػػاأللف األصػػػلية لتخػػػرج األلػػػف الزائػػػدة ٨تػػػو ) قػػػائم (، كبػػػاأللف ا١تتطرفػػػة 
لتخػػرج األلػػف ا١تتوسػػطة ٨تػػو ) ٪تػػارؽ ( كبػػاأللف ا١تنقلبػػة عػػن يػػاء لتخػػرج األلػػف ا١تنقلبػػة عػػن كاك ٨تػػو ) ٧تػػا ( 

 عوجان ( كألف االثنُت ٨تو ) ٮتافا (. كا١تنقلبة عن تنوين ٨تو )

؟ كاٞتواب ىػو: بػأف نػأ  بػا١تثٌت مػن االسػم فمػثالن يف األٝتاء كلكن السؤاؿ ىنا كيف نعرؼ أف أصلها ياءه      
 .، ف ف األلف قلبت عند التثنية ياءن فتكوف منقلبة عن ياء) ا٢تدل (، ا١تثٌت منها ) ا٢تدياف (

( فمػػػػثالن يف الفعػػػػل ) اشػػػػًتل (، أقػػػػوؿ )  -ضػػػػمَت ا١تػػػػتكلم  - عػػػػل رل ) أنػػػػاأمػػػػا يف األفعػػػػاؿ فانسػػػػب الف     
 منقلبة عن ياء. قلبت عند نسبتها إذل ضمَت ا١تتكلم إذل ياء فتكوف اشًتيتي (، إذان األلف يف الفعل اشًتل

هػػا األلػػف فيأصػػل يف ثػػالث عشػػرة كلمػػة كقعػػت يف القػػرآف الكػػرًن كال تقليػػل ٞتميػػع القػػراء ال إمالػػة  مبلحظػػة:
 كاك، كقد ٚتعها اإلماـ ا١تتورل يف قولو:

 كردخبل وعبل  منكمزكى  ماسنا      أحدالصفا أبػا  إففا ػػػػػػعصا ش
 جػػمػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعان بػواكو ال ٘تاؿي لدل أحد          بدا ودنا دعا قل مععفا ونجا                

( فلػيس فيهػا       من األبوة ٨تػو ) فما كاا١تقصود يف البيت األكؿ من لفظ ) أبا ( ىو 

       ٨تػػػػػػػو ) ،مالػػػػػػػةكػػػػػػػوف فيهػػػػػػػا اإلتمػػػػػػػن أبيػػػػػػػتي ف (أبػػػػػػػا)التقليػػػػػػػل، أمػػػػػػػا اإلمالػػػػػػػة أك 

 .) 

 كأما اليت رٝتت على شكل ياء ٨تو ) بلى ( فحمزة ٯتيلها.
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 الكبرى في اإلمالة حمزةمذىب 
اإلمالػػػػة  – تعلػػػػى أم كزف كانػػػػ –يف كػػػػل ألػػػػفو انقلبػػػػت عػػػػن اليػػػػاء أك رٝتػػػػت هبػػػػا  مػػػػزةٟت .1

، ٨تو: ) ا٢تدل، استول، الدنيا، بلػى، أىن، مػىت، حسػرتى، أسػفى، ًضػيزل، مىرضػى، الكربل
ِت، ميٍزجاة، طيو ، مىثول  (. زكَّىت، ا١توتى، أدىن، ٭تى

م العثمػاين كتبػت بػاأللف ا١تمػدكدة  انقلبت عن اليػاء كلكنهػا بالرسػليتاأللفات ا -:1مبلحظة
عشػػػر  عػػػددىا اثنػػػا 1م اإلمالئػػػي ا١تعػػػركؼػػػػػػػ٥تالفػػػة يف ذلػػػك الرسم، كىػػػي ػػػػػػاء الرسػمػػػػاتفػػػاؽ علب

 :  2لفظان 
 من إبراىيم. 36) عصاين ( آية  -1
 من اإلسراء. 1) األقصا ( آية  -2

 من فصلت. 51آية  من اإلسراء، ك 83ػػا ( آية ) كنػػ   -3

 .من الكهف 33) كلتا ( آية  -4

 من اٟتج. 4) تواله ( آية  -5

 .من ا١تؤمنوف 44) تًتا ( آية  -6

 .من الشعراء 61ءا ( آية آ) تر -7

 من يس. 21آية : كالثاين ،21) أقصا ( كقد كردت ٔتوضعُت أحد٫تا بالقصص آية  -8

 من الفتح. 29) سيماىم ( آية  -9

 .من اٟتاقة 11) طغا ( آية  -11

 .3متعددة رد يف مواضع) رءا ( كقد ك  -11

 .) مرضات ( كقد كرد يف ٜتسة مواضع -12

موضػػع )عصػػاين( يف  يلفظػػ إال، 4عنػػد اإلمػػاـ ٛتػػزة ٦تالػػةالسػػابقة  االثنػػيت عشػػرة األلفػػاظكٚتيػػع 
 .الفتح ماففيه ، ك)مرضات(إبراىيم

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 3لمعرفة باقي ا قساـ، انظر ممحؽ رقـ  1

مف التوبة،  ف شرطنا ىو أف تكوف  40خرجنا بذلؾ نحو ) العميا ( في قولو تعالى: ؤ وكممة ا ىي العميا   آية  2
 مخالفة لمرسـ اإلمال ي.

، وم  ذلؾ فيذا المفظ مماؿ ، فقد رسـ فييما كالرسـ اإلمال ي18+  11النجـ، آية  اذلؾ موضعيستثنى مف  3
 .بشروطو كما سيأتي

ػػا) ا لفاظ 4  تفصيؿ سيأتي شرحو. فكمتا( في إمالتي ،ترآءا، ونػػ 
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 حػػىت ينتبػػو ٢تػػا القػػارئ، ألهنػػا ٥تالفػػة للرسػػم الػػذم اعتػػدنا ة عشػػر يتاالثنػػ لفػػاظكقػػد نيبػػو علػػى األ
عليهػػا ضػػمن ا١تواضػػع ( فلػػم ينبػػو  النػػاسليػػو كىػػو كتابتهػػا علػػى شػػاكلة اليػػاء، أمػػا ٨تػػو ) أحيػػا ع

ألننػػػا نكتبهػػػا علػػػى نفػػػس شػػػاكلة الرسػػػم العثمػػػاين كبػػػذلك نرجػػػع للقاعػػػدة فنجػػػد أهنػػػا السػػػابقة، 
 .كلكن اإلماـ ٛتزة ال ٯتيلها ألهنا مستثناه كما سيأ منقلبة عن ياء 

 -األخػػَتة مػػن آيا ػػا قػػوالن كاحػػدان  لفػػاظاأل ٛتػػزة أمػػاؿ سػػورة ةىنػػاؾ إحػػدل عشػػر  -:2مبلحظػػة
مػن  ىواسػتثن، ةيػئأك يا ةفيها كاكيػ الكلمة تكانسواء أ ٯتيلها، ف نو - 1مالةطبعان ما يصلح لإل
، كسػػيأ  بياهنػػا كىػػي: ] دحاىػػا، تالىػػا، طحاىػػا، سػػجى [ىػػا بػػالفتح ؤ فيقر ذلػػك أربػػع كلمػػات 
 يف باب ا١تستثنيات.

 -ىي: ةعشر كالسور اإلحدل 
: القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 4 : ا١تعارج 3 : النجم 2 : طو   1  

: الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس 8 : األعلى 7 : عبس 6 : النازعات 5 
 : العلق.11 : الضحى11 : الليل 9 

 ةكدل تقػع رأس آيػة مػن السػور اإلحػدل عشػر  -مػن ذكات الػواك،  لفظػة -كقفػان  - أماؿ ٛتزة .2
       كىػػي لفػػظ ) ضػػحىن ( مػػن قولػػو تعػػاذل: }  -

     من األعراؼ. 98{ آية 

إذا كانػت األلػف ٔتعػٌت أنػو  - 2أم األجػوؼ -ا١تعتل عينػو  أماؿ ٛتزة الفعل ا١تاضي الثالثي .3
، خػػاؼ، خػػابحػػاؽ، }  ىػػي:يف القػػرآف ك يف عشػػرة أفعػػاؿ  3نقػػالن ككرد ذلػػك  ،عػػُت الكلمػػة
 .، سواء كانت منفردة أـ معها ضمَت{طاب  ،زاغراف، زاد، ضاؽ، شاء، جاء، 

 } مػن األحػزاب، ك 11آية {     ف ٫تا: }امن ذلك موضع 4كيستثٌت

    } فال إمالة فيهمامن ص 63آية ،. 

                                                 
 نحو ا لفات المبدلة عف التنويف فيي ل تماؿ. 1
عند إسناده لتاء الفاعؿ   ف صحيح، ويسميو البعض ) ذا الثالثة (ُسمَِّي بذلؾ لخمو جوفو أي وسطو مف الحرؼ ال 2

 .في نياية ا صوؿ[ 4انظر ممحؽ رقـ ، لمفا دة، ]يكوف معو ثالثة أحرؼ نحو ج ت فأصميا جاء

 لكف ل إمالة فييا. تبقولنا نقاًل نحو: ) سار، قاؿ (، فيي أفعاؿ ثالثية خرج 3
 عمييما موض  سورة النجـ وسورة الصؼ. وُيزادالموضعاف السابقاف، ا ىمفي أربعة مواض ، ( زاغ ) ورد لفظ  4
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، ٮتػػافوف، ٮتافػػا، تشػػاءكف، يشػػاء، ُت، خػػائبُت، خػػائفخػػافوفضػػائق، ك )  :يف ٨تػػو :1مالحظػػة
فعػػل أمػػر كشػػرطنا أنػػو فعػػل  ىػػو ( كخػػافوف)  لفػػظ مػػثالن يف، ف( فػػال إمالػػة فيهػػا أزاغ، فأجاءىػػا

( فهػي اسػم كلػيس فعػل،  ضػائق ، كأيضػان )فعػل مضػارع فهػوماضي، ككذلك الفعػل ) يشػاء ( 
 .كأما ) فأجاءىا ( فليست فعل ثالثي

ٛتػػػزة كػػػل ألػػػف مػػػن ذكات اليػػػاء كقعػػػت بعػػػد راء، ٨تػػػو: ) أخػػػرل، النصػػػارل، اشػػػًتل،  أمػػػاؿ .4
 ترل، القرل، ٣تراىا، سكارل، أسرل (.

 مػػػػػػن لفػػػػػػظ ) تػػػػػػراءا ( مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: } 1أمػػػػػػاؿ ٛتػػػػػػزة الػػػػػػراء كا٢تمػػػػػػزة كقفػػػػػػان  .5  

 كصالن فأماؿ الراء فقط. أمامن الشعراء،  61{ آية 

رأل   ) :٨تػػو إذا جػػاء بعػػده متحػػرؾ منفصػػل عنػػوالػػراء كا٢تمػػزة مػػن فعػػل: ) رأل (  ؿ ٛتػػزةأمػػا .6
أف ٨تػػو: ) ضػػمَت اتصػػل ىػػذا الفعػػل ب أك (، ل أيػػديهم، رأل برىػػاف، رأل قميصػػوكوكبػػان، رأ

 (. رآه استغٌت، رآه مستقران، رآه باألفق، رآىا  تز، رآؾ الذين، فرآه حسنان 

بػػػو  األكؿ أف يكػػػوف السػػػاكن موصػػػوالن  :ىنػػػاؾ احتمػػػاالفبعػػػده سػػػاكن فيكػػػوف  جػػػاء إذاأمػػػا 
يفتحػػػو كصػػػالن ككقفػػػان، كاالحتمػػػاؿ الثػػػاين أف  ٛتػػػزةرأتٍػػػو ( فػػػ ف  رأ ػػػم، رأكؾ، رأكىػػػم، ) :٨تػػػو

 ٯتيػل( ف نػو  رأل الشػمس، رأل القمػر، رأل الػذين كفػركا عنػو ٨تػو ) يكوف السػاكن مفصػوالن 
 لسقوط األلف ٗتلصان من التقاء الساكنُت. كصالن  الراء فقط كٯتيل كقفان، -الراء كا٢تمزة  -
 

 الفعل " رأل "
 

 بعده متحرؾ                                               بعده ساكن                            
 

 منفصل عنو       متصل بو                                                                                       
 إمالة الراء كا٢تمزة                             بدكف إمالة                    رأل الشمس                          

 رأ م                                                                                         
 كقفان                كصالن                                              منفصل عنو صل بو         تم                    
 إمالة الراء كا٢تمزة       بدكف إمالة                 رأل كوكبان                                   رءاه   
 

لػر (، ) كهػيعص ( فاٖتػة ٨تػو ) ا ( مػن حػركؼ فػواتح السػورحي طهػر  )كؼ حر أماؿ ٛتزة  .7
 ا٢تاء يف فاٖتة مرًن فلو يف ىذا ا١توضع فتح ا٢تاء. باستثناءمرًن، 

                                                 
 ل يخفى تسييؿ اليمزة وقفًا. 1
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      أمػػاؿ ٛتػػزة لفػػظ ) كال٫تػػا ( مػػن قولػػو تعػػػاذل: }  .8

        من اإلسراء. 23{ آية 

   ، ٨تػػو قولػػو تعػػاذل: } 1ؿ ٛتػػزة لفػػػػػػػظ ) الربػػػػػا ( حيػػث كرد يف الػقػػػرءافأمػػا .9

   .} 

    }  :لفػػظ ) إنػاه (، مػػن قولػو تعػػاذلاأللػػف مػن  أمػاؿ ٛتػزة .11  

     من األحزاب. 53{ آية 

: } من قولػو تعػاذل فنادتو (لفظ )  أماؿ ٛتزة .11       

 }  مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل: }  ( توفتػػػػػولفػػػػػظ ) ، ك آؿ عمػػػػػرافمػػػػػن  39آيػػػػػة   

       }  لفػػظ ) ، ك األنعػػاـمػػن  61آيػػة

 مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل: }  ( اسػػػػتهوتو      } 
 .، حيث قرأ ىذه األلفاظ الثالثة بالتذكَتاألنعاـمن  71آية 

  ) كلتػػػا ( حػػػاؿ الوقػػػف، مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: } لفػػػظ  ٛتػػػزة ٓتلػػػف عنػػػوأمػػػاؿ  .12

   فقيػل إهنػا للتأنيػث ك حػدل  :يف ألفها من الكهف، ألنو ٥تتلف 33{ آية
 صػػاحبقػػاؿ  ؛كعلػػى الثػػاين ال يكػػوف فيهػػا إمالػػة ،يػػل إهنػػا للتثنيػػة فعلػػى األكؿ ٘تػػاؿكسػػيما كق

 . إذل الفتح أجنحالنشر: كالوجهاف جيداف كلكٍت

األلػػف الػيت بعػػد العػػُت مػن لفػػظ ) ضػػعافان ( مػن قولػػو تعػػاذل: }  ٛتػػزة ٓتلػػف عػن خػػالدأمػاؿ  .13
             آيػػػػة }

 كجو آخر ىو الفتح. ولخبلدمن النساء،  9

  ا٢تمػػزة كاأللػػف مػػن لفػػظ ) ءاتًيػػك ( مػػن قولػػو تعػػاذل: } لػػف عػػن خػػالدٛتػػزة ٓتأمػػاؿ  .14

        { ؛ }      

                                                 
(، 130( ، وفي آؿ عمراف ارية )278، 276، 275مواض ، خمسة منيا في البقرة وىي ) ثمانيةورد ىذا المفظ في  1

 .(39، وفي الرـو ارية )(161وفي النساء ارية )
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          ولخػػػػػبلدمػػػػػن النمػػػػػل،  41+  39{ آيػػػػػة 
 كجو آخر ىو الفتح.

، كقػد كرد يف موضػعُت ك٫تػا: 1النوف كا٢تمزة مػن لفػظ ) كنػأل ( أينمػا كرد خلفأماؿ اإلماـ  .15
 أمػػػػا خػػػػبلدمػػػػن فصػػػػلت،  51{ آيػػػػة    مػػػػن اإلسػػػػراء، ك }  83آيػػػػة 

 فأماؿ ا٢تمزة فقط.

 
   تقليلالالصغرى ) اإلمالة في  حمزةاإلماـ مذىب 

 ن، األكذل مفتوحػػة كالثانيػػة متطرفػػة مكسػػورة كسػػران أصػػليان، ءيػػقلػػل ٛتػػزة كػػل ألػػف كقعػػت بػػُت را
،  ًر(االقر ِ ًر، ابر ِ ًر، األاشر ِ : )األكدل يرد يف القػرآف إال يف ثالثػة ألفػاظ كىػيكيلـز ذلك ترقيق الراء، 

 .كيف كردف
  ( :حيث كرد يف القرءاف اةالتورِ قلل ٛتزة لفظ ). 
  ( :ررقلػػل ٛتػػزة لفػػظ  كقػػد كرد يف موضػػعُت ٫تػػا قولػػو تعػػاذل: } ( مكسػػور الػػراء،  ارالقه 

    } مػػػن إبػػػراىيم،  48آيػػػة { :كقولػػػو تعػػػاذل    } آيػػػة
 . من غافر 16

  ( :ارالبرروِ قلػػل ٛتػػزة لفػػظ ) كدل يػػرد إال يف قولػػو  { :تعػػاذل     } آيػػة
 .من إبراىيم 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 اليمزة وقفًا.ل يخفى تسييؿ  1
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 اإلمالة لحمزةمستثناة من  ألفاظ
 ما يلي: ٛتزة من اإلمالة ستثنييَ 

 إمالػػةمػػن غػػافر، فػػال  17لفػػظ ) لػػدل ( مػػن قولػػو تعػػاذل: ) إذ القلػػوب لػػدل اٟتنػػاجر ( آيػػة  .1
لػف ٦تػدكدة يف ٚتيػع األ فيها أيضان ألف إمالةة يوسف فال فيها، كذلك كلمة ) لدا ( يف سور 

 ا١تصاحف.

 لفظ ) حىت (. .2

 لفظ ) إذل (.            حيث كردت يف القرءاف. .3

 .1لفظ ) على ( اٞتارة .4

 من النور. 35{ آية     من قولو تعاذل: } لفظ ) كمشكاة ( .5

مػػػػن  265+  217آيػػػػة  :ع كىػػػػيضػػػػامو ٜتسػػػػة د كرد يف ( أينمػػػػا كرد، كقػػػػ 2لفػػػػظ ) مرضػػػػات .6
 .من التحرًن 1، كآية من ا١تمتحنة 1من النساء، كآية  114آية ك  البقرة،

 يوسف. من 23{ آية      من قولو تعاذل: }لفظ ) مثوام (  .7

تعاذل: ) كالنػار مثػولن ٢تػم ( آيػة من الزمر، كقولو  72أما ٨تو: ) فب س مثول ا١تتكربين ( آية 
مػن ٤تمػد، ففػي ىػذه  19من ٤تمػد، كقولػو تعػاذل: ) كاهلل يعلػم متقلػبكم كمثػواكم ( آيػة  12

 ا١تواضع كما شاهبها اإلمالة.

مػػن  123مػػن البقػػرة، كآيػػة  38 ك٫تػػا: آيػػة ُتلفػػظ ) ىػػدام ( أينمػػا كرد، كقػػد كرد يف موضػػع .8
 طو.

مػػن  36{ آيػة       مػػن قولػو تعػػاذل: } لفػظ ) عصػاين ( .9
 إبراىيم.

        مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل: } لفػػػػػظ ) ءاتػػػػػاين ( .11

  3من مرًن 31{ آية { :كقولو تعاذل ،       آيػة }
 .4من النمل 36

 .ا١توضع كما شاهبو اإلمالة امن ىود، ففي ىذ 28أما ٨تو: ) كءاتاين رٛتةن منو ( آية 

                                                 
 كما في ) إفَّ فرعوف عال ( وىو فعؿ واوي فال إمالة فيو. ما كاف فعاًل ماضياً خصصت عمى بالجارة ليخرج منيا  1

 .اً عتبر يا ييأصميا واوي وزيدت بالميـ، ولكّف القاعدة الم وية تقوؿ: أف الفعؿ الواوي المزيد يكتب بالياء، فيذا المفظ  2
 ىذا الموض ، فتحذؼ للتقاء الساكنيف. مف) ءاتاني ( قرأ بإسكاف الياء في  3
 مف ىذا الموض .في ) ءاتاف ( الزا دة الياء  بحذؼقرأ  4
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مػػػن  31{ آيػػػة     مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: } لفػػػظ ) كأكصػػػاين ( .11
 مرًن.

، 73 آيػػة ، طػػو58 آيػػة كىػػي: ] البقػػرة مواضػػع ةلفػػظ ) خطايػػا ( أينمػػا كرد، كقػػد كرد يف أربعػػ .12
 .[ 12 آية ، العنكبوت51 آية الشعراء

    ( كيفمػػػػا تصػػػػرؼ كأينمػػػػا كرد، ٨تػػػػو قولػػػػو تعػػػػاذل: }  رؤيػػػػالفػػػػظ )  .13

    من يوسف. 43{ آية 

  قولػػػو تعػػػاذل: } بػػػواك، كىػػػو  سيػػػبق ان كاحػػػد ان موضػػػع إاللفػػػظ ) أحيػػػا ( أينمػػػا كرد،  .14

    مػػن الػػنجم ف نػػو ٯتيػػل ىػػذا ا١توضػػع فقػػط، ألنػػو رأس آيػػة مػػن  44{ آيػػة
 السابق ذكرىا. ةالسور اإلحدل عشر 

مػػػن  21مػػػن األنعػػػاـ، كآيػػػة  162 ك٫تػػػا: آيػػػة ُتلفػػػظ ) ٤تيػػػا ( أينمػػػا كرد، كقػػػد كرد يف موضػػػع .15
 اٞتاثية.

 63{ آيػة        من قولو تعػاذل: } أنسانيو (لفظ )  .16
 من الكهف.

 من آؿ عمراف. 112{ آية     من قولو تعاذل: }  لفظ ) تقاتو ( .17

 81{ آيػػة        مػن قولػو تعػاذل: } لفػظ ) ىػداًف ( .18

       مػػػػن األنعػػػػاـ، أمػػػػا ٨تػػػػو قولػػػػو تعػػػػاذل: } 

       مػػن األعػػراؼ ففيػػو اإلمالػػة، كػػذلك قولػػو  43{ آيػػة

 من إبراىيم ففيو اإلمالة أيضان. 12{ آية    : } تعاذل

       لفػػػظ ) مػػػا زكػػػى ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: }  .19

     مػػػن النػػػور، كال ٮتفػػػى أفَّ ىػػػذا اللفػػػظ ىػػػو كاكم كلكػػػن ذكػػػر  21{ آيػػػة
 للتنبيو.ىنا 

 .، كقد سبق ذكرهمن النازعات 31لفظ ) دحاىا ( آية  .21

 .، كقد سبق ذكرهمن الشمس 2لفظ ) تالىا ( آية  .21

 .، كقد سبق ذكرهمن الشمس 6لفظ ) طحاىا ( آية  .22
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 .، كقد سبق ذكرهمن الضحى 2لفظ ) سجى ( آية  .23

 .، كقد سبق ذكرهالستثنائو من األفعاؿ الثالثية( زاغت لفظ )  .24

 
 

 ٟتمزة اإلمالة تنبيهات يف
إذا كقف القارئ على ألف ٦تالة قد سقطت كصالن للتخلص من التقاء السػاكنُت ف نػو يقػف  - أ

 عليها باإلمالة، ٨تو:

 بن مرًن (، ) ذكرل الدار (ٱ) ىدل اهلل (، ) موسى الكتاب (، ) عيسى 

 لن ف نو يقف عليػو باإلمالػة، ٨تػو: )ىػد -منوف كصالن  -إذا كقف القارئ على اسم مقصور  - ب
 للمتقُت (، ) يف قرلن ٤تصنة (.

 أما كصالن فال إمالة يف ذلك.                  
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 مرسـو الخطباب 
 ىاء السكت

اٟتػرؼ األخػَت أك اٟتركػة األخػَتة مػن  -ىاء السكت ىي ىاء ساكنة يتم إدخا٢تا على آخر الكلمة لبياف      
كقػػد جػػاءت هبػػا العػػرب مػػن أجػػل سػػاكنة كصػػالن ككقفػػان،  تكػػوف، ك ، أك للمبالغػػةكذلػػك لأل٫تيػػة - ىػػذه الكلمػػة

القيامػة أتػى أف يبػُت حسػرة الكػافر يػـو  تبلي  معػٌت يف ذىػن ا١تػتكلم، فمػثالن يف سػورة اٟتاقػة عنػدما أراد اهلل 
 .1(هباء السكت يف )ماليو ؛ سلطانيو

 ، كىي:2ألفاظ ٜتسةب ثبات ىاء السكت كقفان كحذفها كصالن يف أنو قرأ ٛتزة كمنهج اإلماـ 
       لفػػػػػظ ] يتسػػػػػنو [ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل: }  .1

   259{ آية  { من البقرة، فتقرأ كصالن ىكذا   }. 

} [ مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل:  3] اقتػػػػدهلفػػػػظ  .2       مػػػػن  91{ آيػػػػة

 .{  ىكذا }  األنعاـ، فتقرأ كصالن 

{          } ] ماليػػو [ مػػن قولػػو تعػػاذل: لفػػظ  .3

 {.  ىكذا }  من اٟتاقة، فتقرأ كصالن  28آية 

اقػة، مػن اٟت 29{ آيػة      } [ من قولو تعاذل:  ] سلطانيولفظ  .4

 {.  ىكذا }  فتقرأ كصالن 

ن مػ 11{ آيػة         } ] ماىيػو [ مػن قولػو تعػاذل: لفظ  .5

 {.   ىكذا }  لقارعة، فتقرأ كصالن ا
 

 :يكعلة حذؼ ىذه ا٢تاء كصالن ى

                                                 
 .في نياية ا صوؿ 5انظر ممحؽ رقـ ، لمفا دة 1
باإلضافة إلى لفظ )  أدناهوردت ىاء السكت في القرآف في سبعة ألفاظ في تسعة مواض ، منيا الخمسة المذكورة  2

مف الحاقة، ومنيج اإلماـ حمزة في ىذيف  26+  20( آية  ومف الحاقة، ولفظ ) حسابي 25+  19( آية كتابيو 
 كاإلماـ حفص، أي بإثبات الياء وصاًل ووقفًا. يفالمفظ

 اختمؼ في ىاء ) اقتده (، وىي ىاء سكت عمى الراجح. 3
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 .تباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل ا - أ

أفَّ فائدة ىاء السكت ىو بياف اٟتػرؼ األخػَت كقفػان، ألنػو سػاكن كقفػان، أمػا كصػالن فحركػة  - ب
 اٟترؼ األخَت ظاىرة.

 ك٫تا اٟتذؼ كاإلثبات.تُت الفصيحتباع إحدل اللغتُت ا - ت

 
 تأنيثىاء ال

يف الوصػل تػػاء، كإ٪تػا تقلػب يف الوقػػف ىػاءن لتغيػَت الوقػف، سػػواء رٝتػت يف ا١تصػحف با٢تػػاء  1ىػاء التأنيػث     
أك بالتاء، يىديلهك على أهنا تاء اتصا٢تا بالفعل، ٨تػو: ضىػرىبىػػٍت، كىػي يف الوصػل كالوقػف علػى حػاؿ كاحػد، كإ٪تػا 

 .ألف اٟتركؼ ا١توقوؼ عليها تيغَت كثَتان  قيلبت يف الوقف
 كمذىب اإلماـ ٛتزة موافق لإلماـ حفص إال يف:

  { :قرأ ْتذؼ األلف اليت قبل التاء كذلك على اإلفراد من قولػو تعػاذل    

    مػن العنكبػوت، فتقػرأ ىكػذا }  51{ آية     

  }حيث يقف على لفظ )آيت( بالتاء ،. 

  { :قػػرأ ْتػػذؼ األلػػف الػػيت قبػػل التػػاء كذلػػك علػػى اإلفػػراد مػػن قولػػو تعػػاذل   

        مػػن سػػبأ، فتقػػرأ ىكػػذا }  37{ آيػػة 

   .حيث يقف على لفظ )الغرفت( بالتاء ،} 

  { :قرأ ْتذؼ األلف اليت قبػل التػاء كذلػك علػى اإلفػراد مػن قولػو تعػاذل    

           مػػػػػن فصػػػػػلت،  47{ آيػػػػػة

 {، حيث يقف على لفظ )ٙترت( بالتاء.    فتقرأ ىكذا } 
 
 
 
 
 

                                                 

 .في نياية ا صوؿ 6لمفا دة، انظر ممحؽ رقـ  1
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 باب ياءات اإلضافة
ىػػػي يػػػاء تسػػػتخدمها العػػػرب للتعبػػػَت عػػػن ا١تػػػتكلم ا١تفػػػرد ٨تػػػو ) كتػػػايب (، كىػػػي زائػػػدة عػػػن بنيػػػة  -يػػػاء اإلضػػػافة:

ة، فخػػرج بقولنػػا ] زائػػدة [ اليػػاء األصػػلية ٨تػػو ) يهػػدم، سػػآكم (، كخػػرج بقولنػػا ] ا١تفػػرد [ اليػػاء الدالػػة الكلمػػ
على غَت ا١تفرد ٨تو ) حاضرم ( فهػي دالػة علػى ٚتػع ا١تػذكر السػادل، كخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن ا١تػتكلم [ يػاء 

 ا١تؤنث ا١تخاطب ٨تو ) فكلي كاشريب (.
 ٝتاء، كاألفعاؿ، كاٟتركؼ، ٨تو: ) سبيلي، ذركين، ف ين (.كياء اإلضافة تدخل على األ

من النمػل، كمػع االسػم ٣تػركرة احملػل، ٨تػو ) ذكػرم (  19فتكوف مع الفعل منصوبة احملل، ٨تو: ) أكزعٍت ( آية 
مػػن  15مػػن طػػو، كمػع اٟتػػرؼ منصػػوبة احملػػل ] إذا جػاءت مػػع إٌف كأخوا ػػا [، ٨تػو ) إين أخػػاؼ ( آيػػة  14آيػة 

 من الكافركف. 6ك٣تركرة احملل ٨تو ) كرل دين ( آية األنعاـ، 
 كعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أك ا٢تاء ٤تلها، فتقوؿ يف ٨تو )) فطرين (( فطرؾ ك فطره.

 كالعرب كانت أحيانان تسكنها كأحيانان تفتحها.
القػػػرآف ىػػػو كقػػػد قيػػػل أٌف اإلسػػػكاف ىػػػو األصػػػل ألهنػػػا مبنيػػػة كاألصػػػل يف البنػػػاء السػػػكوف، كمػػػا أٌف األكثػػػر يف 

، أم أف اإلسػػكاف أصػػل كالفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، كاالسػػم الػػذم ثػػافو السػػكوف، كالػػبعض قػػاؿ أٌف الفػػتح أصػػله 
 للتخفيف، كلكن الرأم األكؿ أقول. مرفوع ييقول باٟتركة، ككانت فتحتويكوف حرفان غَت 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876كلقد كرد منها يف القرآف 
 566مػػن البقػػرة، كٚتلتهػػا  31األكثػػر، ٨تػػو ) إين جاعػػل ( آيػػة  يسػػكاهنا كىػػمػػا اتفػػق القػػراء علػػى إ - أ

 ياءن.

 ياءن. 98من آؿ عمراف، كٚتلتها  41ما اتفق القراء على فتحها، ٨تو ) بلغٍت الكرب ( آية  - ب

يػػاء كتػػأ  علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح كاإلسػػكاف كقػػد كردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  - ت
 سبة ١تا بعدىا.ستة أقساـ بالن

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأ  بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     ٫تزة كصل      ٫تزة كصل     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع      
 ؿ ( التعريف      مفردة             ٫تزةأمكسورة          مضمومة     يف )      مفتوحة      
 ياءن ( 31ياءات (       )  7ياءن (       )  14ياءات (     )  11ياءن (      )  52)   ياءن (     99)     
 كطهر بييت     قوميى اٗتذكين             ريب الذم ٭تيي إين أريد            من أنصارم               ما الين أعلم إ  

 للطائفُت                                                       تعلموف              إذل اهلل                             
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 يف ياءات اإلضافة ٛتزةمذىب 
يف بعض ا١تواضع كأسكنها يف بعض ا١تواضػع، كسػيعرؼ ذلػك حسػب مػا ضافة اإل اتياءٛتزة اإلماـ فتح      

 .سيأ  يف الفرش
 

 ياءات الزوائدباب 
 ليف الػتالكة زيػادة علػى رسػم ا١تصػحف، كىػي إمػا الـ الكلمػة ) فعػ ىي كػل يػاء متطرفػة تثبػت -الياء الزائدة: 

     }  -اٟتػػػػػػركؼ، ٨تػػػػػػو: دوف(، أك يػػػػػػاء ا١تػػػػػػتكلم كتقػػػػػػع يف األٝتػػػػػػاء كاألفعػػػػػػاؿ 

  .} 

 أثبتها، كعند من دل يثبتها ال تعترب زائدة.عند من  زائدة فهي

 أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو: كقد
 أَلْف ُكن  َعْن َخطِّ الَمَصاِحِف َمْعزالَ                َوُدوَنَ  يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 كىي تكوف يف آخر الكلمات كلكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تيذيَّل هبا كترسم يف طرفها.
 كالياءات قسماف:

 عن الكلمة، ٨تو ) نكَتم ، كعيدم ، أكرمٍت (.ما ىو زائد  .1

 ما ىو أصلي، ٨تو ) ا١تنادم ، يسرم (. .2

 
 

 ياءات الزكائديف ٛتزة اإلماـ  مذىب
  ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل آتػػػافْتػػػذؼ اليػػػاء الزائػػػدة كصػػػالن ككقفػػػان يف لفػػػظ )  ٛتػػػزةقػػػرأ:  {   

 } من النمل. 36 آية 

  مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: 1ًن (نى ات اليػػػػػػاء الزائػػػػػػدة كصػػػػػػالن ككقفػػػػػػان يف لفػػػػػػظ ) أ٘تػػػػػػدك ٛتػػػػػػزة ب ثبػػػػػػقػػػػػػرأ  { 

  } من النمل. 36 آية 

                                                 
.لمشبعًا مدًا المفظ بإدغاـ النوف ا ولى في الثانية، فتمد الواو  حمزة ىذااإلماـ قرأ  1  تصبح مف قبيؿ المد الالـز
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  يف لفػػػظ ) دعػػػاء ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: ذفها كقفػػػان،ْتػػػك قػػػرأ ٛتػػػزة ب ثبػػػات اليػػػاء الزائػػػدة كصػػػالن  { 

    } كال ٮتفى أكجو الوقف على ) دعاء (من إبراىيم 41 آية ،. 

 ( مػػن قولػػو تعػػاذل: 1قػػرأ ٛتػػزة ب ثبػػات اليػػاء الزائػػدة يف لفػػظ ) هبػػاد  {     

 } حذؼ الياء كصالن اللتقاء الساكنُت، كال ٮتفى الرـكمن  53 آية. 

 زكائد لعلتُت ٫تا:كإثبات الياء كصالن يف ياءات ال
 ، كىو ب ثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل  - أ

 اتباع األصل، كاألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، كإ٪تا حذفت ٗتفيفان أك بناءن. - ب

 
 ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافةك الفر 

 يف النقاط التالية: ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافةك ٯتكن ٖتديد الفر 
 ياءات الزكائد يف األٝتاء كاألفعاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركؼ. - أ
 ياءات الزكائد ٤تذكفة يف ا١تصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب
علػػى  يػػاءات الزكائػػد تكػػوف أصػػلية كزائػػدة، فتجػػيء المػػان للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة - ت

 الكلمة كليست من أصو٢تا، فهي كهاء الضمَت ككافو.
ا٠تػػػػالؼ يف يػػػػاءات الزكائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اٟتػػػػذؼ كاإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث

 كاإلسكاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ونصب ) العمَي (. ،بتاء مضارعة مفتوحة وسكوف الياء ىكذا ) تيدي ( مفظقرأ اإلماـ حمزة ىذا ال 1
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 حفصاإلماـ  حمزةمطردة خالف فيها  ألفاظ
 {. رؤؼقرأ لفظ ) رؤكؼ ( حيث كرد ْتذؼ الواك دكف مد، ىكذا }  (1
 {. بِيوتنكران، بكسر الباء ىكذا } ممعرفان أـ أكاف سواء ، حيث كردبييوت (  )ظ قرأ لف (2
 {. ِغيوبمعرفان أـ منكران، بكسر الغُت ىكذا } أكاف سواء ، حيث كردقرأ لفظ ) غييوب (  (3
 {. ِعيوفمعرفان أـ منكران، بكسر العُت ىكذا } أكاف سواء ، حيث كردقرأ لفظ ) عييوف (  (4
 {. ِشيوخاً ىكذا }  شُت، بكسر الحيث كرد(  قرأ لفظ ) شييوخان  (5
 {. ِجيوبهنىكذا }  يم، بكسر اٞتمن النور 31آية (  جييوهبنقرأ لفظ )  (6
 {. نيِّ ػيا بُ ىكذا } ٍتَّ ( بكسر الياء، حيث كرد، ػقرأ لفظ ) يا بي  (7
 .{ خْطواتىكذا } قرأ لفظ } خطيوات { حيث كرد، بسكوف الطاء،  (8

 
 
 
 

 حػاف تػنػشػيػطي  امػتػ القادـ اللقاء) 
 
 

 ) تحديد موعد االمتحاف النهائي  
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 - : 1ملحق رقم ) 
قػػػد تػػػدخل بعػػػض اٟتػػػركؼ علػػػى الكلمػػػة الػػػيت أك٢تػػػا ٫تػػػزة قطػػػع، فتظػػػل ىػػػذه ا٢تمػػػزة معتػػػربة كأهنػػػا يف أكؿ      

ذا كانػػت مفتوحػػة أك مضػػمومة ترسػػم فػػوؽ األلػػف، أمػػا إ ذا كانػػت فػػ -الكلمػػة، كتكتػػب فػػوؽ األلػػف أك ٖتتهػػا 
 :1، كمن ىذه اٟتركؼ-مكسورة فًتسم ٖتت األلف 

 أؿ، مثل: األمن، األلفة، اإلكراـ. .1
الػػالـ اٞتػػارة إذا دل يىًلهػػا: أٍف، ا١تدغمػػة يف: ال، مثػػل: ألصػػدقائو، ألمػػة العػػرب، إلنشػػاء مصػػنع،  .2

ة فػػ ذا كليتهػػا: أٍف، ا١تدغمػػة يف: ال، اعتػػربت ا٢تمػػزة متوسػػطة، كطبقػػت عليهػػا قواعػػد رسػػم ا٢تمػػز 
 ا١تتوسطة كما سيأ  مثل: ل ال.

 الـ التعليل كالـ اٞتحود مثل: ألٝتع، ألشارؾ، ألكمن. .3
أسػػر  الـ االبتػػداء الداخلػػة علػػى ا١تبتػػدأ مثػػل: ألخػػوؾ أكذل، إلشػػارةه منػػك تكفػػي، أللفػػةه تسػػود .4

أك الداخلة على ا٠ترب، مثل: إف اٟتارس ألمػُت، إف اٟتػراس ؛ العاملُت خَت من خالؼ كشقاؽ
 إهنا إلجابة مقنعة. ألمناء،

 الـ القسم الداخلة على الفعل مثل: كاهلل ألدعوف إذل ا١تشركع، كألبينن فوائده. .5
 .اٞتوائزب عجاب اٟتاضرين، كفاز بأحسن  -٤تمد  - باء اٞتر مثل: ظفر .6
 كاؼ اٞتر مثل: األصدقاء ا١تخلصوف ك خوة، الطلبة يف الفصل كأسرة، ربَّ معلم كأب. .7
د كإبػػراىيم كأسػػامة ٥تتلفػػوف: فأٛتػػد يقػػوؿ كال يفعػػل كإبػػراىيم يفعػػل كال الفػػاء كالػػواك مثػػل: أٛتػػ .8

 يقوؿ، كأسامة يقوؿ كيفعل.
 .السُت مثل: سأكوف يف كداع صديقي، كسأرسل إليو دائمان  .9

أمػػػا ا١تكسػػػور مػػػا ؛ ٫تػػػزة االسػػػتفهاـ ا١تفتػػػوح مػػػا بعػػػدىا ٨تػػػو: أأحضػػػر غػػػدا؟ أأصػػػطحب أحػػػدا؟ .10
هػا قواعػد رسػم ا٢تمػزة ا١تتوسػطة، أم أهنػا: ترسػم علػى بعدىا: فتعتػرب ٫تػزة متوسػطة، كتطبػق علي

 ياء يف مثل: أئذا؟ أئفكا؟ أئلو؟
ا١تتوسػػطة، أم أهنػػا:  كا١تضػمـو مػػا بعػدىا تعتػػرب ٫تػزة متوسػػطة، كتطبػق عليهػػا قواعػد رسػػم ا٢تمػزة

 ترسم على كاك يف مثل: أؤلقى؟ أؤكـر الزائر؟ أؤجيب إذل طلبو؟

 ا تكتب على السطر ٨تو ) ءادـ (.مالحظة: إذا جاء بعد ا٢تمزة ألف ف هن
 
 

                                                 
 .43صـ (، 1975ة غريب، ) القاىرة، مكتبمالء والترقيـ في الكتابة العربية، اإل عبد العميـ إبراىيـ، 1
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   : 2ملحق رقم ) 
 -: الرسم التوضيحيشرح فكرة  -أواًل :
كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلق تبسيط ا١تعلومة، كأف يفهػم اٞتميػع موضػوعان يعتػرب مػن ا١تواضػيع      

فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ٢تػذا  ا١تهمة يف علم التجويد كالقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أم حػرفُت
 الرسم التوضيحي كمعرفة العالقة ٔتجرد النظر إذل ا٠تانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اٟترفُت .

فمثالن لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ كحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إذل حػرؼ      
، مث ننظػػػر إذل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –كلنػػػا ا٠تيػػػار يف ذلػػػك  –القػػػاؼ سػػػواء يف اٟتػػػركؼ العموديػػػة أك األفقيػػػة 

العمود ا١تختار، ٔتعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اٟتركؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اٟتػركؼ األفقيػة، كالعكػس 
صحيح، مث ننظر إذل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف ا١تربع الػذم التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 

[ زىػرم اللػػوف (، كإذا كػاف شػكل ا١تربػع ] قطريػان مػائالن  –أم مػع القػاؼ كالشػُت  –دل يتحقػق معهمػا ) كىػذا 
معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) كىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف ا١تربػػع ] فارغػػان أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك 

عػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) كىػػذا [ م أزرؽأهنمػػا متباعػػداف ) كىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف لػػوف ا١تربػػع ] 
 ما ٖتقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التارل.

 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ
 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف               ؽ    
 ؾ

                            ج                               
 خط التماثل            فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    
 ض

لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي ٓتػػط التماثػػل الػػذم ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] كىػػذا مػػا عيػػرب عنػػو بػػا٠تط  مالحظػػة:
 متطابقاف يف ٚتيع اٟتركؼ كا١تربعات.ا١تتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضيحي 

 :ىو الشكل التارل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثبل       مفتاح الرسم التوضيحي: 
 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ
                              ىػ
                              ع
                              ح
                              غ
                              خ
                              ؽ
                              ؾ
                              ج
                              ش
                              ض
                              ؿ
                              ف
                              ر
                              ط
                              د
                              ت
                              ص
                              س
                              ز
                              ظ
                              ذ
                              ث
                              ؼ
                              ـ
                              ب

                              المد
                              وَ 
                              يَ 

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف
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 - : 3ملحق رقم ) 
 ىناؾ ثالث أقساـ لرسم األلف:

 مت اٟتديث عنو. كقدما رسم باأللف اتفاقان،  القسم األكؿ:
 

ليو أىل الرسػم، فمػنهم مػن يرٝتهػا بػاأللف كمػنهم مػن يرٝتهػا باليػاء، كمػنهم مػن ال عما اختلف  القسم الثاين:
 ، كىي:يرٝتها )أم بدكف صورة(

) تػراين ( يف موضػعُت آيػة  -3من ا١تائدة،  52) ٩تشى أف ( آية  -2من آؿ عمراف،  102) تقاتو ( آية  -1
) ءاتػػاف (  -6 مػػن النحػػل، 121) اجتبػػاه ( آيػػة  -5 مػػن النحػػل، 92( آيػػة  1) أر  -4 مػػن األعػػراؼ، 143
) نادانػػا ( آيػػة  -9 مػػن النمػػل، 20) أرل ( آيػػة  -8 مػػن اٟتػػج، 78) اجتبػػاكم ( آيػػة  -7 مػػن مػػرًن، 30آيػػة 
 مػػن الشػػمس، 13) كسػػقياىا ( آيػػة  -11مػػن الػػرٛتن،  54) كجػػٌت اٞتنتػػُت ( آيػػة  -10 مػػن الصػػافات، 75
(  2) سػػيماىم -14) خطايػػا ( كقػػد كرد يف ٜتسػػة مواضػػع،  -13 مػػن الشػػمس، 15) عقباىػػا ( آيػػة  -12

 كقد كرد يف ستة مواضع.
 

 3كػػل يػػاءين يلتقيػػاف تلفػػظ فيػػو اليػػاء بػػاأللف كاألصػػل أف ترسػػم يػػاءن، فػػ ٌف اليػػاء فيهػػا تكتػػب بػػاأللف  مالحظػػة:
 -8رءيػػػػػاؾ،  -7أحيػػػػػاكم،  -6حيػػػػػا، فأ -5العليػػػػػا،  -4خطايػػػػػا،  -3ىػػػػػدام،  -2الػػػػػدنيا،  -1كىػػػػػي يف: 
 مثوام. -٤11تيام،  -10الرءيا،  -9رؤيام، 

 
، لكػػػن ، كفيػػػو تفصػػػيل ٯتكػػػن الرجػػػوع إليػػػو يف أمهػػػات الكتػػػبمػػػا دل يرسػػػم بػػػاأللف كال باليػػػاء القسػػػم الثالػػػث:

 .سأضرب بعض األمثلة عليو

    }  ( من قولو تعاذل:قرآنان )كالبدؿ يف:   ،األلف غَت ا١ترسـو ٢تااٞتزء األكؿ: 

   }رسم ألفان ا١تطابع ت -من يوسف، حيث توجد ألف بعد ا٢تمزة كلكنها ال ترسم  2 آية

    }  من قولو تعاذل: (فاكرضو ): ك٨تو، - صغَتة جدان بعد ا٢تمزة

  ا١تطابع ترسم ألفان صغَتة بعد الواك-توجد ألف بعد الواك كال ترسم حيث  ،آؿ عمراف من 15{ آية- ،
 .-حىت ا١تطابع ال ترٝتها  -توجد ألف قبل ا٢تاء كال ترسم  {، حيث، اللهماهلل}كمثل لفظ اٞتاللة 

                                                 
 ى(.، أرب أنيا ترسـ با لؼ والياء، ىكذا )أربا واصؿ:قاؿ  1

 يستثنى منيا موض  الفتح،  نو متفؽ عمى رسميا فيو با لؼ. 2
 إل في )يحيى( الفعؿ والسـ فتكتب بالياءيف. 3
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فتوجد ألف تنطق كال  ،ى التنوين ا١تنصوبككقفنا عل ،كإذا كانت ا٢تمزة قبلها ألف كبعدىا تنوين منصوب
طبعان  ،النساء من 1{ آية      }  من قولو تعاذل: (كنساءن ) ٨تو:ترسم 

 األلف ٖتذؼ نطقان إذا كصلنا الكلمة ٔتا بعدىا.

ة فوؽ صغَت  كا١تطابع ترسم ألفان  ،)لواكا(اٞتزء الثاين: يوجد رسم لأللف كلكنو غَت األلف كغَت الياء كىو 
   }  {؛    } : ، ٨توالواك كاألمثلة كثَتة جدان 

  { ؛}   ،}  ان بل تنطق ألفان.كيف األمثلة السابقة الواك ال تنطق كاك 
 

 - : 4ملحق رقم ) 
يف اللغة العربية ٘تاؿ األلف إذا كانت "عينان يف فعل أجػوؼ سػواء أكػاف أصػلها الػواك أك اليػاء، كبشػرط أف      

يصػػػَت كزف ىػػػذا الفعػػػل عنػػػد إسػػػناده إذل تػػػاء الضػػػمَت إذل: ]ًفلػػػت، بكسػػػر الفػػػاء[، مثػػػل: )بػػػاع، خػػػاؼ(: ٘تػػػاؿ 
بيعػػان(،  –يبيػػع  –كقعػػت عينػػان لفعػػل أجػػوؼ، كأصػػلها يػػاء يف الفعػػل األكؿ )بػػاع  األلػػف ٨تػػو اليػػاء؛ ألف األلػػف
خوفان(، مث إف الفعلُت يصَتاف على كزف: ]ًفلت، بكسػر الفػاء[، عنػد  –ٮتاؼ  –ككاك يف الفعل الثاين )خاؼ 

(:  –أمػا )قػاؿى ًخٍفػًت(؛  –ًخٍفتى  –بًٍعًت(، )ًخٍفتي  –بًٍعتى  –إسناد٫تا إذل تاء الضمَت، فنقوؿ: )بًٍعتي  دارى
ال ٘تػػػاؿ األلػػػف ٨تػػػو اليػػػاء، صػػػحيح أف األلػػػف كقعػػػت عينػػػان لفعػػػل أجػػػوؼ، لكػػػن الفعػػػل عنػػػد إسػػػناده إذل تػػػاء 
الضمَت ال يصَت على كزف: ]ًفلت، بكسر الفاء[، كإ٪تػا يصػَت علػى كزف: ]فيلػت: بضػم الفػاء[، فنقػوؿ: )قػيٍلػتي 

مػػػا )مػػات(: ىػػػذه األلػػف ٕتػػػوز فيهػػا اإلمالػػػة كعػػدمها، كذلػػػك ديٍرًت(؛ أ –ديٍرتى  –قػيٍلػػًت(، )ديٍرتي  –قػيٍلػػتى  –
ألهنػػا كردت بلهجتػػػُت، ]ًمػػػته بكسػػػر الفػػػاء[، ]كميػػػته بضػػػمها[، فمػػن كسػػػر الفػػػاء أجػػػاز اإلمالػػػة، كمػػػن ضػػػمها 

 ، كىذا ككما ذكرنا يكوف يف اللغة العربية، أما يف القرآف فلو خصوصية.1نطقها بالفتح دكف اإلمالة"
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .154ـ(، ص1999عبده الراجحي: التطبيؽ الصرفي، ) الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي ،  1
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 - : 5ملحق رقم ) 
 :1يف اللغة العربية تأ  ىاء السكت عند الوقف يف حاالت معينة ىي

(،  - أ الفعػػػػل ا١تعتػػػػل احملػػػػذكؼ الػػػػالـ، أم يف حػػػػاليت اٞتػػػػـز أك البنػػػػاء، مثػػػػل )دل يىٍسػػػػعى، دل يىػػػػدٍعي، دل يػىػػػػٍرـً
(، فيجوز أف نضيف ىػاء السػكت يف ذلػك كلػو، فنقػوؿ: )دل يىٍسػعىٍو، دل يىٍدعيػٍو،  دل )اٍسعى، ادٍعي، اٍرـً

يػىٍرًمػػػٍو(، )اٍسػػػعىٍو، اٍدعيػػػٍو، اٍرًمػػػٍو(؛ فػػػ ذا بقػػػى الفعػػػل علػػػى حػػػرؼ كاحػػػد كجبػػػت ىػػػذه ا٢تػػػاء، مثػػػل: ًؽ 
 )األمر من كقى(، نقوؿ: ًقٍو، كىكذا: ًعٍو، فٍو )يف األمر من كعى، ككىف(.

 كمثالنا من القرآف: )دل يتسنو، اقتده(.
(، كعنػد كجوبػان، فنقػوؿ: )ًِبى، دًلى، عىػمَّ تعػرؼ أف ألفهػا ٖتػذؼ  ألنػكما االستفهامية اجملركرة، ذلػك  - ب

 .ٍو(الوقف نلحقها ىاء السكت فنقوؿ: )ٔتىٍو، ًلمىٍو، عىمَّ 
)يػػاء ا١تػػتكلم، ىػػو، ىػػي(، عنػػد فتحهػػا ، ٨تػػو: 2كػػل مبػػٍت علػػى حركػػة بنػػاء دائمػػان، كدل يشػػبو ا١تعػػرب - ت

 .ٚتيعان، مثل: كتابىيو، ىيوىٍه، ًىيىوٍ 
 

 - : 6ملحق رقم ) 
تلحػق األٝتػاء كاألفعػاؿ، ففػي األفعػاؿ ترسػم اتفاقػان بػُت العلمػاء بالتػاء ا١تفتوحػة، ٨تػو )٫تػت،  ىاء التأنيػث     

ٛتلػػػت(، أمػػػا يف األٝتػػػاء فًتسػػػم يف الغالػػػب بالتػػػػاء ا١تربوطػػػة سػػػواء يف الكتابػػػة اإلمالئيػػػة أـ يف الرسػػػم العثمػػػػاين 
٥تتلفػوف يف الوقػف عليهػا، فمػن للمصحف، إال أهنا رٝتت يف بعض مواضع ا١تصػحف بالتػاء ا١تفتوحػة، كالقػراء 

القػػراء مػػن يقػػف عليهػػا با٢تػػاء، كمػػنهم مػػن يقػػف بالتػػاء، كذلػػك ٨تػػو )كلمػػت(، كأحكػػاـ ىػػاء التأنيػػث يف اللغػػة  
 :3كما يلي
 إذا كانت يف اسم ف ننا نقف عليها ب بدا٢تا ىاء، مثل: جاءت طالبو. .1
كػػػة أك سػػػاكن معتػػػل، مثػػػل: كقػػػد كرد يف اللغػػػة جػػػواز الوقػػػف عليهػػػا بالتػػػاء علػػػى أف تكػػػوف قبلهػػػا حر  .2

 شجرت، ٙترت، صالت، حيات.
 إذا كانت التاء يف آخر اسم كقبلها حرؼ صحيح ساكن كقفنا عليها بالتاء، مثل: أخت، بنت. .3
ٚتػػػع ا١تؤنػػػث السػػػادل نقػػػف عليػػػو بالتػػػاء، مثػػػل: جػػػاءت الطالبػػػات، مرضػػػاة، كقػػػد كرد يف اللغػػػة جػػػواز  .4

 الوقف عليها با٢تاء.
 ا عليها بالتاء، مثل: الطالبة جاءت.إذا كانت يف آخر فعل كقفن .5

                                                 
 بتصرؼ بسيط. ،162ـ(، ص1999عبده الراجحي: التطبيؽ الصرفي، ) الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي ،  1

(، د.ت، 1، جدار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي ، ) بيروت: أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: عبد ا بف ىشاـ 2
 .122ص

 بتصرؼ بسيط. ،162ـ(، ص1999) الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي ،  عبده الراجحي: التطبيؽ الصرفي، 3
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 حذؼ حمزة األلف بعد الميم مػَِل  مػاِل  4
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْاؾياْْو ؛ وإياؾ وإياؾ 5
ـَراط  الصَِّراط 6   قرأ حمزة بإشماـ الصاد زاياً ْالص 
  بإشماـ الصاد زاياً  خلفقرأ  ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  7
 صبلً ووقفاً الهاء و حمزة ضم  عليُهم عليِهم ) معاً   7
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

 ما بين
 قرأ حمزة بالوصل دوف بسملة  السورتين

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  2
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 3
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 4

4 
بمآ أُنِزَؿ ؛ ومآ 

 أُنِزؿَ  بمآ أُنِزَؿ ؛ ومآ أُنِزؿَ 
حمزة إشباع المدين المنفصل اإلماـ مذىب 

والمتصل، فيمدىما مداً طويبلً بمقدار ثبلث 
 ألفات، أي ست حركات

 ةَوبِااَلخر  ةَوبِاآلخر  4
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ػِئ ػػػ   ْولأُ ؛ و ػِئ  ػػػ   ُأْول ػِئ ػػػ   ُأْول؛ و ػِئ  ػػػ   ُأْول 5

يمد المتصل مداً طويبلً بمقدار ثبلث ألفات، 
ولو في ىذه الكلمة وقفاً: أي ست حركات، 
 مع المد التي قبل الكاؼ تسهيل الهمزة

، أما الهمزة األولى في أو القصر الطويل
 التحقيق أو التسهيل فلو فيها وقفاً:  ػِئ ػػ  ػأْولو )

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  5

 •سوا ؛ سوا سواءٌ  6
وقفاً: لحمزة خمسة القياس: إبداؿ الهمزة 
ألفاً مع اإلشباع والتوسط القصر، تسهيل 

 الهمزة بالرـو مع اإلشباع والقصر
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 6

عليِهْم َءأَنذرتَػُهْم ؛  6
 َءأَنذرتَػُهْم أـَ

 مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت أـَ عليِهْم ءاَنذرتَػُهْم ؛ َءأَنذرتَػُهمْ 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نذرتُهمْ اَْْءأَنذرتُهْم ؛ ءَ  َءأَنذرتُهمْ  6
 اً وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واو  ال يومنوف ال يؤمنوف 6
 حمزة يمد المنفصل ست حركات أبصارِىم~ على أبصارِىم~ على 7

7 
غشاوة ولهم ؛ 
 عظيٌم ومن

لهم ؛ ة و  غشاو 
 منعظيٌم و  

غشاوة ولهم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يقوؿ قوؿمن ي   من يقوؿ 8

 اَلخرٱ آلخرٱ 8
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة  بمومنين بمؤمنين 8
 أماؿ حمزة فتحة الزاي واأللف فزادىم فزادىم 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرضاً ولهم لهممرضاً و   مرضاً ولهم 10

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 10
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 يق أو التسهيلوقفاً: التحق ذااْْوإذا ؛ و وإذا 11

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱ أْلرضٱ 11
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذااْْوإذا ؛ و وإذا 13
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم َءاِمنوا لهْم َءاِمنوا 13
 مزة واواً وقفاً: قرأ بإبداؿ اله أنومن أنؤمن 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السفها ؛ السفها السفهاُء )معاً  13
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذااْْوإذا ؛ و وإذا ) معاً   14

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خلوِْا ِالى خلوْا ِإلى 14
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ِإنمامعُكْم  معُكْم ِإنما 14

وف ؛ مستهزيُوف ؛ •مستهز وفءمستهز  14
 مستهُزوف

، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءوقفاً 
 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي
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 ؛ يستهزيُ  يستهزىْْيستهزي ؛  يستهزئُ  15

لحمزة وقفاً خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ مدية، إبداؿ الهمزة ياء  مع الرـو
، -إشماـ الضمة  -الهمزة ياء مع اإلشماـ

، إبداؿ الهمزة ياء مضمومة  التسهيل مع الرـو
ثم اإلسكاف للوقف فيتحد ىذا الوجو عمبلً 

 مع األوؿ ويختلف تقديراً 
 باإلمالةِىِ باهلدِِ بالهدى   16
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  19

19 
ٌد ظُلماٌت ورع

 وبرٌؽ يجعلوف
رعٌد ظُلماٌت و  
 جعلوفوبرٌؽ ي  

ظُلماٌت ورعٌد 
 ) الثبلثة   لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وبرٌؽ يجعلوف

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أضا أضاَء  20
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 20
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 20

 َوأَْبَصارِِىْم ِإف   َوأَْبَصارِِىْم ِإف   20
لو وقفاً في الهمزة األولى: التحقيق 

مطلقاً: لحمزة  بين اللفظينوالتسهيل، و 
 التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  20

 لخبلد التحقيق، ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
ووقفًا: لحمزة أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة 

م إسكاف الياء للوقف، النقل مع إلى الياء ث
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي  الرـو
قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة 
 ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر يػػ ػأيها ػػ ػأيهاقديٌر ي   قديٌر يػػ ػأيها 20

 رضاَل ٱ أْلرضٱ 22
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

22 
فراشاً والسماء ؛ 
بناًء وأنزؿ ؛ أنداداً 

 وأنتم

السماء ؛ فراشاً و  
أنزؿ ؛ بناًء و  

 أنتمأنداداً و  

فراشاً والسماء؛ 
بناًء وأنزؿ ؛ 
 أنداداً وأنتم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ) الثبلثة  

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والسما والسماءَ  22
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 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ا•بنا بناءً  22

 نزؿاْْوأنزؿ ؛ و وأنزؿ ؛ وأنتم 22
 نتماْْوأنتم ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السماالسما ؛  السماءِ  22
 أو التسهيل وقفاً: التحقيق فاْْوإف ؛ و وإف 23
 الهمزة ألفاً  وقفاً: أبدؿ فَاتوا فَْأتوا 23
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفإنْ؛ْفـْان فإف 24

 اَلنهارٱ أْلَنهارٱ 25
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل توااْْوأُتوا ؛ و وأُتوا 25

25 
ولهم ؛  متشابهاً 

 مطهرٌة وىم
لهم ؛ متشابهاً و  
 ىممطهرٌة و  

متشابهاً ولهم؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مطهرٌة وىم

أف يضرب ؛ كثيراً  26
 ويهدي ؛ كثيراً وما

ضرب ؛  أف ي  
يهدي ؛ كثيراً و  

 ماكثيراً و  

أف يضرب ؛ 
كثيراً ويهدي؛ 

 كثيراً وما
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [وأماْ؛ْوْاما[ْ؛ْ]ماْ؛ْفْاماأف] ؛ وأما ماأف 26
 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير أف يوصل وصلأف ي   أف يوصل 27

 اَلرضٱ أْلرضٱ 27
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمزة التحقيق مطلقًا: لح وكنُتْم َأمواتاً  وكنُتْم َأمواتاً  28

وال وقفا: لو في الهمزة التحقيق والتسهيل، ْفأحياكمْ؛ْفـْاحياكم فأحياكم 28
 إمالة فيها

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱ ضأْلر ٱ 29
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛استوِِ ؛ فسو اىن استوى   29  ة فيهماقرأ حمزة باإلمالِاىنفسوِِِّى 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  29

سماواٍت وىو ؛  29
 عليٌم وإذ

ىو ؛ سماواٍت و  
 إذعليٌم و  

سماواٍت وىو  
 عليٌم وإذ

 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير
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وصبًل: لحمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو،  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  29
 لخبلد التحقيق ويُزادالسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و إذو  30

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱ أْلرضٱ 30
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير من يفسد فسدمن ي   من يفسد 30
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الدما الدماءَ  30

 اَلسماٱ أْلَسماءَ ٱ 31

مزة األولى وصبًل: لحمزة السكت في اله
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

والسكت، أما في الهمزة األخيرة فوقفاً: 
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ

 أنبئوني 31
 أنبُيوني؛  ـوينـأنبْــْ

 أنُبوني
/ إبدالها 2/ تسهيل الهمزة، 1وقفًا: ثبلثة أوجو: 
 / حذؼ الهمزة مع ضم الباء3ياء مضمومة، 

 •بأسما ؛ بأسما بأسماءِ  31
لحمزة في الهمزة األولى تحقيقها وقفاً:  

،ولو خمسة القياس في وإبدالها ياًء خالصة 
 الهمزة األخيرة

 ىػ ؤالءِ  31
 •ىػ ؤال ؛ ىػ ؤال

ْ•الــوْْالْ؛ْىٰـْىـٰـوْْ

وقفاً: في الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو 
تسهيلها مع مد أو قصر، وفي المتطرفة 

 2، يمتنع 15القياس، فمجمعوىا خمسة 

ْدماْْيـــٰــ؛ْْيـــٰــآدم يػػػ ػػآدـ 33
وقفاً: تحقيق الهمزة مع المد، أو تسهيلها مع 

 ) ثبلثة أوجو   المد والقصر

 أنبيُهم ؛ أنبيِهم أنبئهم 33

وقفاً: اإلبداؿ ياًء، ولو بعد ذل  وجهاف 
وذل   -وىو المقدـ  -األوؿ: ضم الهاء 
الضم، الثاني: كسر الهاء، على أصلها في 

 اعتداداً بالياء التي أبدلت من الهمزة

وقفاً: تحقيق األولى أو إبدالها ياًء خالصة، ْهمىْـهمْ؛ْبَيسماىْْماـبأس )معاً  بأسمائهم 33
 وعلى كٍل تسهيل الثانية مع المد والقصر

 وقفاً: تسهيل الهمزةْىماْْأنبـ ىمأنبأَ  33
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لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و  أَلَم اَقل أَلْم َأقل 33
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإني لُكْم ِإني 33
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل علماْْوأعلم ؛ و وأعلم 33

 واألرض واألرض 33
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 : لحمزة النقل والسكتوقفاً 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 34
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  آلدـ ؛ ليادـ آلدـ 34
 قرأ حمزة باإلمالةِأِبِ  أبى   34

وقفاً: تحقيق الهمزة مع المد، أو تسهيلها مع  دماْْيـــٰــ؛ْْيـــٰــآدم يػػػ ػػآدـ 35
 المد والقصر

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سُكَن اَنتٱ أَنت سُكنْ ٱ 35
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  شػيتما شئتػما 35

قرأ بألف بعد الزاي مع تخفيف البلـ، ولو  فأزاَلهما فأزل هما 36
 وقفاً التحقيق أو التسهيل

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْـْاخرجهمافأخرجهماْ؛ْف فأخرجهما 36

عدٌو ولكم ؛  36
 مستقٌر ومتاع

لكم ؛ عدٌو و  
 متاعمستقٌر و  

عدٌو ولكم ؛ 
 مستقٌر ومتاع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱ أْلرضٱ 36
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لىومتاٌع اِ  ومتاٌع ِإلى 36
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ فتلقِِ فتلقى   37
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفإماْ؛ْفـْاما فإما 38
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتينكم يَْأتينكم 38
 هاباإلمالة لدى الوقف عليِىىدِِ ىدىً  38
 فيها لةإما، فبل ىمستثنِىداي ىداي 38
 ضم حمزة الهاء وصبلً ووقفاً  عليُهم عليِهم 38
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 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بيياتنا بآياتنا 39
 وقفاً: التحقيق والتسهيل وفوااْْوأوفوا ؛ و وأوفوا 40
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا قليبلً وإياي إيايقليبلً و   قليبلً وإياي 41

 وإياي ؛ وءامنوا 41
 ياياْْوإياي ؛ و
 وقفاً: التحقيق والتسهيل امنوا•وءامنوا ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتي ؛ بيياتي بآياتي 41
 وقفاً: التحقيق والتسهيل نتماْْوأنتم ؛ و وأنتم 42

 وأقيموا ؛ وَءاتوا 43
 قيموااْْوأقيموا ؛ و
 وقفاً: التحقيق والتسهيل اتوا•وَءاتوا ؛ و

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهزة ألفاً  أَتَامروف أَتَْأمروف 44
 وقفاً: التحقيق والتسهيل نتماْْوأنتم ؛ و وأنتم 44
 وقفاً: التحقيق والتسهيل نهااْْوإنها ؛ و وإنها 45

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لكبيرٌة ِاال لكبيرٌة ِإال 45
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة 

 وقفاً: التحقيق والتسهيل نهماْْوأنهم ؛ و وأنهم 46
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وأنػ ُهْم ِإليو وأنػ ُهْم ِإليو 46
 وقفاً: التحقيق والتسهيل نياْْوأني ؛ و وأني 47

 اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  48
لتحقيق، لخبلد ا ويُزادوصبًل: لحمزة سكت 

 وقفاً: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع اإلدغاـ

شيئاً وال ؛ شفاعٌة  48
 وال ؛ عدٌؿ وال

شيئاً وال ؛ 
ال ؛ شفاعٌة و  
 العدٌؿ و  

شيئاً وال ؛ 
شفاعٌة وال ؛ 
 عدٌؿ وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  يُوَخذ يُػْؤَخذ 48
 قفاً: التحقيق أو التسهيلو  ذاْْوإذ ؛ و وإذ 49

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اؿِ -مَن  مْن َءاؿِ  49
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
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 سو ؛ سوّ  سوءَ  49

وقفاً: لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة للواو 
قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف الواو 
في  للوقف، أو إبداؿ الهمزة واو ثم إدغامها

 الواو التي قبلها
 وقفاً: التسهيل مع المد والقصر كم•كم ؛ نسا•أبنا أبناءكم ؛ نساءكم 49
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ببل ؛ ببل ببلءٌ  49
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم وإذ إذعظيٌم و   عظيٌم وإذ 49
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 49

50 
؛  فأنجيناكم

 وأغرقنا ؛ وأنتم

ْجيناكمـجيناكمْ؛ْفـْانـفأن
 غرقنااْْوأغرقنا  ؛ و
 نتماْْوأنتم ؛ و

 وقفاً: التحقيق والتسهيل

 وإذ ؛ وأنتم 51
 ذاْْوإذ ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْوأنتم ؛ و

 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ موسِِ موسى   51
 ـ الذاؿ في التاءادغإب تَخذت مٱ تَخْذُتمٱ 51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 53

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-وإَذ  وإْذ َءاتينا 53
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 باإلمالة لدى الوقف عليها ىِ موسِِ موسى   53
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 54
 حمزة باإلمالة قرأ  ىِ موسِِ موسى   54

 ؛ ظََلمُتْم أَنفسكم 54
 مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت عليُكْم ِإنو ؛ ظََلمُتْم أَنفسكم عليُكْم ِإنو

 وقفاً: قرأ بتسهيل الهمزةْكمىْــباْر بارئكم ) معاً   54

وإذ ؛ فأخذتكم ؛  55
 وأنتم

فأخذتكم ؛ [ ؛ ]ذاْْوإذ ؛ و]
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [نتماْْوأنتم ؛ و[ ؛ ]فـْاخذتكم

 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ يــ موسِِ يػ ػموسى   55
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  نُومن نُػْؤمن 55
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىنرِِ نرى 55
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نزلنااْْوأنزلنا ؛ و وأنزلنا 57
 الة قرأ حمزة باإلمِىِ والسلوِِ والسلوى   57
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 58
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  ِشيػتم شئػتم 58

58 
دخلوا ؛ ٱرغداً و

 سجداً وقولوا
دخلوا ؛ ٱرغداً و  

 قولواسجداً و  
دخلوا ٱرغداً و

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سجداً وقولوا

 يهاف لةإما، فبل ىمستثنْخطاياكم خطاياكم 58
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفأنزلناْ؛ْفـْانزلنا فأنزلنا 59
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  59
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 60
ِ؛ِموسِِستسقِِٱ ستسقى  ؛ موسى  ٱ 60  قرأ حمزة باإلمالة ِىِ ى 

لخبلد التحقيق،  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱ أْلرضٱ 60
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 61
ِ؛ِأدِنِ يــ موسِِ يػ ػموسى  ؛ أدنى   61  قرأ حمزة باإلمالة ِى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طعاـٍ واحد احدطعاـٍ و   طعاـٍ واحد 61

 اَلرضٱ أْلرضٱ 61
لخبلد التحقيق،  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفإنْ؛ْفـْان فإف 61
 وقفا: التسهيلْسـْالتم سألتم 61
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم الذلػة عليِهم الذلػة 61

 بأنهم ؛ بَينهم بأنهم ؛ بآيات 61
 اؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو اإلبد بآيات ؛ بَيايات

 قرأ حمزة باإلمالةِىِ والنصـارِِ والنصػارى   62
 وقفاً: وجهاف: تسهيل أو حذؼ الهمزةْــنيْ؛ْوالصابنيوالصابْــْ والصابئين 62

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-َمَن  َمْن َءامن 62
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخبلد التحقيق،  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة اَلخرٱ اآلخر 62
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأجرىم فلُهمْ  فلُهْم َأجرىم 62
 ضم حمزة الهاء وصبلً ووقفاً  عليُهم عليِهم 62
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 63

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 63
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرواٱبقوٍة و ذكرواٱبقوٍة و   ذكرواٱبقوٍة و 63
 وقفاً: تسهيل الهمزة أو حذفهاْـني،ْخاسنيـْـخاسـ خاسئين 65
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 67
 قرأ حمزة باإلمالة  ىِ موسِِ موسى   67
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَامرُكمْ  يَْأمرُكمْ  67
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يَْأمرُكْم َأف يَْأمرُكْم َأف 67

 اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  67
 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
كتها وقفاً وجهاف: بحذؼ الهمزة ونقل حر 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف اَكوف أْف َأكوف 67
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فارٌض وال الفارٌض و   فارٌض وال 68
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُتومروف تُػْؤمروف 68
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •صفرا ؛ صفرا صفراءُ  69
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوإنا ؛ و وإنا 70
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء 70

 اَلرضٱ أْلرضٱ 71
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ػ ػنلَػػػٱ لػٔػػػ ػػنٱ 71
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  جيػت جئػت 71
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذاْْوإذ ؛ و وإذ 72
 ألفاً وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة  فاداراتػم فاّدارأتػم 72
 ة قرأ حمزة باإلمالِىِ ـموتِِـال الموتى   73
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َءاياتو ويريُكمْ  ويريُكْم َءاياتو 73

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َأَو َاشد َأْو َأشد 74
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قسوًة وإف   إف  قسوًة و   قسوًة وإف   74
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل فاْْوإف ؛ و ف ) الثبلثة  وإ 74

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلنهارٱ ألنهارٱ 74
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءُ  74
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يؤمنوا ؤمنواأف ي   أف يؤمنوا 75
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُومنوا ْؤمنوايػُ  75
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذااْْوإذا ؛ و وإذا ) معاً   76
 ال إمالة فيو ألنو واوي خبل خبل 76

76 
بعضُهْم ِإلى ؛ ربُكْم 

 مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت بعضُهْم ِإلى ؛ ربُكْم َأفبل َأفبل

 : التحقيق أو التسهيلوقفاً  فاْْوإف ؛ و وإف 78

78 
ومنُهْم أُميوف ؛ ُىْم 

 مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت ِإال  ومنُهْم أُميوف ؛ ُىمْ  إال

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأَيديهم ؛ بَييديهم بأَيديهم 79

فًا: لخلف سكت، وق ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتَبَت اَيديهم كتَبْت أَيديهم 79
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 ُقَل اَتخذت م ُقْل أَتخْذُتم 80
وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف 

 ، وأدغم الذاؿ في التاء مطلقاً سكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلن يخلف خلففلن ي   فلن يخلف 80
 حمزة باإلمالة  قرأِىِ ـبلِِ بلى   81
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  ةػػيَ ػسي سيئة 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سيئًة وأحاطت أحاطتسيئًة و   سيئًة وأحاطت 81
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل حاطتاْْوأحاطت ؛ و وأحاطت 81
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إبداؿ الهمزة ياًء مع إدغاـ الياء األولى في  خطػػي ػتو ػػػتوخطيػػٔ  81
 النطق بياء مشددة صيرثانية، فيال

وإذ ؛ وأقيموا ؛  83
 وءاتوا ؛ وأنتم

وأقيموا ؛ [ ؛ ]ذاْْوإذ ؛ و]
 [اتوا•وءاتوا ؛ و[ ؛ ]قيموااْْو

 [نتماْْوأنتم ؛ و]
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 83
 لخلف سكت ادويُز لحمزة نقل وتحقيق 

 بدؿ التاء بالياء قرأ ال يػعبػدوف ال تػعبػدوف 83

؛  إحساناً وذي 83
 ُحْسناً وأقيموا

 ذيإحساناً و  
 أقيمواَحَسناً و  

 إحساناً وذي
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة َحَسناً وأقيموا

 قرأ حمزة باإلمالةِىِ ِ؛ِوالاتامِِالقرِبِ  القربى  ؛ واليتامى   83
 فتح الحاء والسينب َحَسناً  ُحْسناً  83
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  توليُتْم ِإال توليُتْم ِإال 83
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [نتماْْوأنتم ؛ و[ ؛ ]ذاْْوإذ ؛ و] وإذ ؛ وأنتم 84

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َأخذنا وإْذ َأخذنا 84
 لخلف سكت ويُزادتحقيق لحمزة نقل و 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  85
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

وقفاً: في الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو 
تسهيلها مع مد أو قصر، وفي المتطرفة 

 2، يمتنع 15خمسة القياس، فمجمعوىا 
 ضم حمزة الهاء وصبلً ووقفاً  عليُهم عليِهم 85

ثم 85  بااِلثم باإْلِ
لخبلد التحقيق،  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْناْْوإنْ؛ْْو وإف 85

من وإف يَْأتوُكْم ؛  85
 يفعل

من أتوُكْم ؛ ي  وإف 
 فعلي  

وإف يَأتوُكْم ؛ 
 من يفعل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بإبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: قرأ حمزة  يَاتوُكمْ  يَْأتوُكمْ  85
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85 

؛  يَْأتوُكْم ُأسػ رى  
؛  عليُكْم ِإخراجهم

 إخراجُهْم َأفتؤمنوف 
 منُكْم ِإال

  عليُكْم ِإخراجهم؛  ىِ َأْسـرِِيَْأتوُكْم 
 منُكْم ِإال؛ منوف ؤ إخراجُهْم َأفت

مطلقاً: لحمزة التحقيق ويُزاد  بين اللفظين
وقرأ حمزة في ) ُأسػ رى    ، لخلف السكت

الهمزة وسكوف السين وحذؼ األلف،  بفتح
 ولو كذل  اإلمالة

 فتح حمزة التاء وأسكن الفاء وحذؼ األلف تَػْفدوىػم تُػَفادوىػم 85
 اً إبداؿ الهمزة واو وقفاً: َأفتومنوف َأفتؤمنوف 85
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  85
 قرأ حمزة باإلمالة ِاـالدناِِ الدنيا 85
 قرأ حمزة باإلمالة  اـالدناِِ ياالدن 86

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ةخر بااَل  ةباآْلخر  86
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَقَد ءاتينا ولَقْد َءاتينا 87
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 باإلمالة لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِعاسِِموسِِ ؛ عيسى ىموس 87

 ؛ وأيدناه َوَءاتينا 87
 اتينا•وَ ؛  َوَءاتينا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْيدناهاْْوأيدناهْ؛ْْو

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِاءكمجِِ َجاءكم 87
 قرأ حمزة باإلمالة ِهتِوىِ  تهوى   87
 واواً وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة  يُومنوف يُؤمنوف 88
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر مىءاجِِ َجاءىم )معاً  89
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  بِيسما بِْئسما 90
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسُهْم َأف أنفسُهْم َأف 90

90 

أف يكفروا ؛ أف 
يُػنَػزَِّؿ ؛ من يشاء ؛ 
غضٍب وللكافرين  

 مهيٌن وإذا

كفروا ؛ أف أف ي  
شاء  نَػزَِّؿ ؛ من ي  يػ  

غضٍب 
للكافرين ؛ و  

 إذامهيٌن و  

أف يكفروا ؛ 
أف يُػنَػزَِّؿ ؛ من 
يشاء ؛ غضٍب 
وللكافرين ؛ 
 مهيٌن وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بغياً َاف بغياً َأف 90
 كتلخلف س ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  90
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر و•فبا فبآءو 90
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذااْْوإذا ؛ و وإذا 91
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َلُهْم َءاِمنوا َلُهْم َءاِمنوا 91
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ومنيننُومن ؛ مُ  نُؤمن ؛ ُمْؤمنين 91
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أنبيا أنبياءَ  91
 إدغاـ صغير لحمزة، واإلمالة ال تخفى ِءكماِـِولقدِجِ  ولقْد َجاءكم 92
 قرأ حمزة باإلمالة  ىِ موسِِ موسى   92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تخذت مٱ تخْذُتمٱ 92
 التحقيق أو التسهيل وقفاً: نتماْْوأنتم ؛ و وأنتم 92

 وإذ ؛ وُأشربوا 93
 ذاْْوإذ ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل شربوااْْوُأشربوا ؛ و

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 93
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ سمعواٱبقوٍة و سمعواٱبقوٍة و   سمعواٱبقوٍة و 93
 وصبًل: ضم حمزة الهاء قلوبُِهُم العجل قلوبِهُم العجل 93
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  بيسما بئسما 93
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَامركم يَْأمركم 93
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إيمانُكْم ُإف إيمانُكْم ُإف 93
 فاً: أبدؿ الهمزة واواً وق ُمومنين ُمْؤمنين 93

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 94
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ةاَلخر ٱ ةآْلخر ٱ 94
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   ولن يتمنوه تمنوهولن ي   ولن يتمنوه 95

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 95
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولتجدنػ ُهْم َأحرص ولتجدنػ ُهْم َأحرص 96
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حياٍة ومن ؛ َسنٍة  96
 وما ؛ أف يُعم ر

؛ َسنٍة  منحياٍة و  
 عم رما ؛ أف ي  و  

حياٍة ومن ؛ 
َسنٍة وما ؛ أف 

 يُعم ر
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

قرأ حمزة بفتح الجيم والراء وزاد ىمزة  لَجػْبػَرئِػيػل يلبرِ لجِ  97
 مكسورة وبعدىا ياء، ووقفاً: لو التسهيل

 قيق أو التسهيلوقفاً: التحْذن[اْْنو[ْ؛ْ]بإذنْ؛ْبـاْْ]فإنوْ؛ْفـ فإنو ؛ بإذف 97
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِوىِدى وىدىً  97

 وبشِرىِ وىدًى  بشِرىِ وِ وىدًى  وىدًى وبشرى 97
لخلف إدغاـ كامل من غير غنة، ولحمزة 

 إمالة ) وبشرى  
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  للُمومنين للُمْؤمنين 97

 وَجػْبػَرئِػيػل يلبرِ وجِ  98
اء وزاد ىمزة قرأ حمزة بفتح الجيم والر 

 مكسورة وبعدىا ياء، ووقفاً: لو التسهيل
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفإنْ؛ْفـْان فإف 98

 وميكآئِيل وميكاؿَ  98
زاد ىمزة مكسورة وياء بعدىا، وال يخفى 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر، و المتصل

خلف سكت، وقفًا: ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَنزلنا ولقْد أَنزلنا 99
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بيناٍت وما مابيناٍت و   بيناٍت وما 99

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 100
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 مزة واواً وقفاً: أبدؿ اله يُومنوف يُؤمنوف 100
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر مىءاجِِ َجاءىم  101
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  101
ْكـْانـكأن كأنهم 101  وقفاً: التحقيق أو التسهيلْهمـهمْ؛

 ولكِن الشياطينُ  ولكن  الشياطينَ  102
بإسكاف النوف األولى مخففة وكسرىا وصبلً 

 ين، وضم النوف الثانيةاللتقاء الساكن

مْن َأحٍد )معاً  ؛  102
 َأحٍد إال

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحٍد ؛ َأحٍد ِاال
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

وقفًا: لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة مع  المرِ  المْرءِ  102
 اءكسرة الر   مع رـوحذفها ثم إسكاف الراء، النقل 
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْذناْْبإذنْ؛ْبـ بإذف 102
 بإمالة الراء، وال يخفى ترقيقها بسبب اإلمالةِاهشتِِٱ شتراهٱ 102

 اَلخرةٱ آْلخرةٱ 102
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ خبلٍؽ ولبئس لبئسخبلٍؽ و   خبلٍؽ ولبئس 102
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  ولبيس ولبئس 102

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مولَو اَن ه ولْو أَن هم 103
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أَنػ ُهْم َءامنوا أَنػ ُهْم َءامنوا 103

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم ٌب أَليمعذا 104
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 105
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

105 
أف يُػنَػزِّؿ ؛ من 

 يشاء
نَػزِّؿ ؛ من أف يػ  
 شاءي  

ؿ ؛ من أف يُػنَػزِّ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يشاء

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  105

106 
مْن َءايٍة ؛ َءايٍة َأو؛ 
 تعلْم َأف ؛ قديٌر أََلم

ايٍة ؛ َءايٍة َاو ؛ تعلَم َاف ؛ –مَن 
 قديٌر اََلم

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت دويُزالحمزة نقل وتحقيق 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  نَات نَْأت 106

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  106
 لخبلد التحقيق؛ ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيٍر اَـ؛  تعلَم َاف نصيٍر أـَ؛  تعلْم َأف 107
 لف سكتلخ ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 اَلرضٱو أْلَرضٱو 107
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ليٍّ ؛ وليٍّ من و   من وليٍّ ؛ وليٍّ وال 107
 الو  

من وليٍّ ؛ وليٍّ 
 وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسلوا تسألوا 108
 وقفاً: تسهيل الهمزة أو إبدالها واواً ْســْــلْ؛ُْسِول ُسِئل 108
 قرأ حمزة باإلمالة  ىِ موسِِ موسى   108
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يتبدؿ تبدؿومن ي   ومن يتبدؿ 108

يماف 108 لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااِليماف باإْلِ
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 أدغم الداؿ في الضاد فقد ض ل فقْد َضل 108
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سوا سواءَ  108

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 109
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاتي يَْأتي 109
 اً: تحقيق الهمزة أو إبدالها ياءً وقف بأمره ؛ بَيمره بأمره 109

 لخبلد التحقيق  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  109
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر وأقيموا أقيمواقديٌر و   قديٌر وأقيموا 109

 قيموااْْوأقيموا ؛ و وأقيموا ؛ وءاتوا 110
 : التحقيق أو التسهيلوقفاً  اتوا•وءاتوا ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  ألنفسكم ؛ لَينفسكم ألنفسكم 110
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر وقالوا قالوابصيٌر و   بصيٌر وقالوا 110
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يدخل دخللن ي   لن يدخل 111

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادقيق وصبًل: لحمزة تح ىوداً َاو ىوداً َأو 111
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 قرأ حمزة باإلمالةِىِ نصارِِ نصارى   111
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  برىانُكْم ِإف برىانُكْم ِإف 111
 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ ـبلِِ بلى   112

لخلف سكت، وقفًا:  ادويُز وصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاسلم مْن َأسلم 112
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 ضم حمزة الهاء وصبلً ووقفاً  عليُهم عليِهم 112
 قرأ حمزة باإلمالةِىِ النصارِِ النصارى  ) معاً   113

 شِي ؛ شيِّ  شيٍء ) معاً   113
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو
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قالت ؛ شيٍء و  113
 شيٍء وىم

قالت ؛ شيٍء و  
 ىمشيٍء و  

شيٍء وقالت ؛ 
 شيٍء وىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاْظَلم ومْن َأْظَلم 114
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

114 
أف يُذكَر ؛ أف 
يدخلوىا ؛ خزٌي 
 ولهم ؛ عظيٌم وهلل

ذكَر ؛ أف أف ي  
دخلوىا ؛ خزٌي ي  

لهم ؛ عظيٌم و  
 هللو  

أف يُذكَر ؛ أف 
يدخلوىا ؛ 
خزٌي ولهم ؛ 
 عظيٌم وهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ِ؛ِوسعِِ وسعى  ؛ الدنيا 114  قرأ حمزة باإلمالة ِاـالدناِِى 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َلُهْم َأف َلُهْم َأف 114
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أوالقصرْـفنيىْـخا ئفينخا 114

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ةاَلخر ٱ ةآْلخر ٱ 114
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْينمااْْفأينماْ؛ْفـ فأينما 115
 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل عليٌم وقالوا قالواعليٌم و   عليٌم وقالوا 115

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلرضٱو أْلَرضٱو 116
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ذااْْوإذا ؛ و وإذا ؛ فأينما 117
ْينمااْْفأينماْ؛ْفـ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 اَلرضٱو أْلَرضٱو 117
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 قل والسكتوقفاً: لحمزة الن

 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ قضِِ قضى   117
 وقفاً: أبدؿ وقفاً الهمزة ألفاً  تػاتينا تػأتينا 118

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلياتٱ أْلَياتٱ 118
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ لقوـٍ يوقنوف وقنوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يوقنوف 118

بشيراً ونذيراً ؛  119
 ونذيراً وال

نذيراً ؛ بشيراً و  
 الونذيراً و  

بشيراً ونذيراً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونذيراً وال

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسل تسأؿ 119
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لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َاصحاب عْن َأصحاب 119
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة

ترضى  ؛ الهدى  ؛  120
ِ؛ِالنصاِرىِ  النصارى   ِ؛ِاهلِدى   نقرأ حمزة باإلمالة فيهِترِضى 

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل اف   قل إف   120
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدى ىدى 120
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْـنـْــــولئنْ؛ْول نولئ 120
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ءكاجِِ َجاءؾ 120

ليٍّ ؛ وليٍّ من و   من وليٍّ ؛ وليٍّ وال 120
 الو  

من وليٍّ ؛ وليٍّ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وال

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يكفر كفرومن ي   رومن يكف 121
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل يػِّ ناْْ؛ و وأنِّي وأنِّي 122

وصبًل: لحمزة سكت ويُزاد لخبلد التحقيق،  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  123
 وقفاً: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع اإلدغاـ

شيئاً وال ؛ عدٌؿ  123
 وال ؛ شفاعٌة وال

ال ؛ عدٌؿ و   شيئاً 
 الال ؛ شفاعٌة و  و  

شيئاً وال ؛ 
عدٌؿ وال ؛ 
 شفاعٌة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وإذ ؛ فأتمهن 124
 ذااْْوإذا ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل مهنـتاْْفـفأتمهن ؛ 

 قرأ حمزة باإلمالة ِىِ بتلِِٱ بتلى  ٱ 124

125 
وإذ ؛ وأمناً ؛ 
 وإسماعيل

 [مناً اْْوأمناً ؛ و؛ ][ ذااْْوإذا ؛ و]
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [سماعيلاْْوإسماعيل ؛ و]

تخذوا ؛ ٱوأمناً و 125
 مصلًى وعهدنا

تخذوا ؛ ٱوأمناً و  
 عهدنامصلًى و  

تخذوا ٱوأمناً و
 مصلًى وعهدنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: باإلمالةِىمصلِِ ىً مصل 125
 صبلً ووقفاً أسكن الياء و  بيتيْ  بيتيَ  125
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [متعواْْفـ؛  فأمتعو[؛ ]ذااْْ؛ و وإذا] وإذ ؛ فأمتعو 126
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رزْؽ ٱو؛  بلداً َءامناً  126
 مْن َءامن؛  َأىلو

 مَن ؛  رزَؽ َأىلوٱو؛  امناً –بلداً 

 امن–
لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ءامناً وارزؽ ارزؽءامناً و   ءامناً وارزؽ 126

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  راَلخٱ رآْلخٱ 126
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 126
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذااْْوإذا ؛ و وإذ 127
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رنااْْأرنا ؛ وو  وأرنا 128

عليِهْم َءايات  ؛  129
 ويزكيِهْم ِإن 

 بين اللفظين، و مطلقاً ضم الهاء في ) عليهم    عليُهْم َءايات  ؛ ويزكيِهْم إن 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يرغب رغبومن ي   ومن يرغب 130
 قرأ حمزة باإلمالة  اـالدناِِ الدنيا 130
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نواْْوإنو ؛ و وإنو 130

 ةاَلخر ٱ ةآْلخر ٱ 130
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكت
ِ؛َِوَوصِِّ صطفى  ٱَوَوص ى  ؛  132  قرأ حمزة باإلمالةِىِ صطفِِٱـى 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتمْاْو وأنتم ؛ وأنتم 132
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  133

وإلػ ػو ؛ وإسماعيل  133
 وإسحاؽ

 لػ ػواْْوإلػ ػو ؛ و
 سماعيلاْْوإسماعيل ؛ و
 سحاؽاْْوإسحاؽ ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

133 
إلػ ػًو واحداً ؛ واحداً 

 ونحن
احداً ؛ إلػ ػًو و  

 حننواحداً و  
إلػ ػًو واحداً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحداً ونحن

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ُتَسلوف ُتسألوف 134

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىوداً َاو ىوداً َأو 135
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لةقرأ حمزة باإلماِىِ نصارِِ نصارى   135
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وما ماحنيفاً و   حنيفاً وما 135
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وإسماعيل  136
 وإسحاؽ

 سماعيلاْْوإسماعيل ؛ و
 سحاؽاْْوإسحاؽ ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلسباطٱو أْلَسباطٱو 136
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛ِوعاسِِموسِِ ى  ؛ وعيسى  موس 136  قرأ حمزة باإلمالة فيهماِىِ ى 

 فإف ؛ وإف 137
 فإنما

ْن[ْ؛اْْن[ْ؛ْ]وإنْ؛ْْواْْ]فإنْ؛ْفـ
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نـما[اْْماْ؛ْفـ]فإن

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوا–فإَف  فإْف َءامنوا 137
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاحسن ومْن َأحسن 138
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صبغًة ونحن نحنصبغًة و   صبغًة ونحن 138

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل أَتحاجوننا قْل أَتحاجوننا 139
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق لحمزة نق

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولُكْم َأعمالكم ولكْم َأعمالكم 139

140 
وإسماعيل 
 وإسحاؽ

 سماعيلاْْوإسماعيل ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سحاؽاْْوإسحاؽ ؛ و

 اَلسباطٱو أْلَسباطٱو 140
لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 اً: لحمزة النقل والسكتوقف

ومْن ؛  ىوداً َأو 140
 مَأظل

لخلف سكت، وقفًا:  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مومَن َاظل؛  ىوداً َاو
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 قرأ حمزة باإلمالةِىِ نصارِِ نصارى   140

 اَنتم–قَل  قْل َءأَنتم 140

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف وقفاً 

، ولو في ) ءأنتم   وقفًا: التحقيق سكت
والتسهيل، مع مراعاة أف  الوقف بالنقل ال 

 يكوف معو إال التسهيل فقط
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءأنتْم َأعلم  َءأَنتْم َأعلم 140
 تها لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حرك ُتَسلوف ُتسألوف 141
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السفها ؛ السفها السفهاُء  142
 باإلمالةِىموِلِ والىم 142
 وصبًل: ضم حمزة الهاء قبلتػُهم التي قبلتػِهم التي 142

من يشاء ؛ مستقيٍم  142
 وكذل 

شاء ؛ من ي  
 كذل مستقيٍم و  

من يشاء ؛ 
 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من  وكذل مستقيٍم 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  142
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي صراط َراطـصْ  صراط 142
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جعلناُكْم أُمة جعلناُكْم أُمة 143

143 
أمًة وسطاً ؛ شهيداً 
وما ؛ من يتبع ؛ ممن 

 ينقلب

سطاً ؛ أمًة و  
ما ؛ من شهيداً و  

تبع ؛ ممن ي  
 نقلبي  

أمًة وسطاً ؛ 
شهيداً وما ؛ 
من يتبع ؛ 
 ممن ينقلب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  143

زة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، وصبًل: لحم لكبيرًة ِاال لكبيرًة ِإال 143
 سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة :وقفاً 

 باإلمالة لدى الوقفِىَىدِِ َىدى 143
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إيمانُكْم ِإف إيمانُكْم ِإف 143
 حذؼ الواو، ولو وقفاً: تسهيل الهمزة لرؤؼٌ  لرءوؼٌ  143
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِىِ نرِِ نرى   144
 سة القياسوقفاً: لحمزة خم •السما ؛ السما السماءِ  144
 باإلمالةِاىاترضِِ ترضاىا 144
 قرأ بتاء الخطاب تعملوف يعلموف 144
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْنـــْــ؛ْولْولئن ولئْن ) معاً   145

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن اَتيت ولئْن أَتيت 145
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض ولئن لئنبعٍض و   بعٍض ولئن 145
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِِجاءك َجاءؾ 145
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْـهمىْْأبنا أبنائهم 146



 فرش الجزء الثاني                                                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 162      

 

 

ولكٍل وجهة ؛ قديٌر  148
 ومن

جهة ؛ ولكٍل وِّ 
 منقديٌر و  

ولكٍل وجهة ؛ 
 قديٌر ومن

 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَات يَأت 148

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جميعاً ِاف جميعاً ِإف 148
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيء 148
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بللئبل ؛ ليَ  لئبل 150

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حجٌة ِاال حجٌة ِإال 150
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل أو اإلبداؿ ياءً ْتـمْ؛ْولِيُتممْ؛ْواِلْْـوِِلُت وأِلُتم 150
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تناعليُكْم َءايا عليُكْم َءاياتنا 151
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 153

لمن يقتل ؛ أحياٌء  154
 ولكن

قتل ؛ لمن ي  
 لكنأحياٌء و  

لمن يقتل ؛ 
 أحياٌء ولكن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  بَل َاحياء بْل َأحياء 154
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أحيا ؛ أحيا أحياءٌ  154

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بشِي ؛ بشيِّ  بشيء 155
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  نفسِ اَل ٱاَلمواِؿ ؛ وٱ أَلَنفسِ ٱأْلَمواِؿ ؛ وٱ 155
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 157

 ػػئ ػػػ   أولورحمٌة و   ػػئ ػػػ   ورحمٌة وأول 157
ورحمٌة 

 ػػئ ػػػ   وأول

، ولحمزة لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
والتسهيل،  وقفاً: في الهمزة األولى التحقيق

 وفي الثانية التسهيل مع المد والقصر
 فيو ألنو واوي ال إمالة الصفا الصفا 158
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يط وؼ ط وؼأف ي   أف يط وؼ 158

قرأ بالياء وتشديد الطاء وسكوف العين، وال  ومن يط وعْ  ط وعْ ومن ي   ومن تَطوعَ  158
 مل من غير غنةيخفى أف  لخلف إدغاـ كا
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٌم ِاف عليٌم ِإف 158
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ واهلدِِ والهدى   159
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحوااْْوأْصَلحوا ؛ و وأْصَلحوا 160
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 160

 ػِئ ػػػ   ْولكفاٌر ا ػِئ ػػػ   ُأْولكفاٌر  161

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد بين اللفظين: 
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

وفي ) أولػ ػػئ    وقفاً: ، ويُزاد لخلف سكت
 التسهيل مع المد والقصر

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 161
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وإلػ هُكْم ِإلػ ػو وإلػ هُكْم ِإلػ ػو 163
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ِإلػ ػٌو واحد احدِإلػ ػٌو و   ِإلػ ػٌو واحد 163

 اَلرض )الثبلثة ٱ أْلَرض ) الثبلثة  ٱ 164
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما ) معاً   السماءِ  164
 فيها وال إمالةوقفاً: التحقيق أو التسهيل، ْفأحياْ؛ْفـْاحيا فأحيا 164

دابٍة وتصريف ؛ لقوـٍ  164
 يعقلوف

تصريف ؛ دابٍة و  
 عقلوفلقوـٍ ي  

دابٍة وتصريف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعقلوف

 رأ بسكوف الياء دوف ألف ) على اإلفراد  ق الريح الرياح 164
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ما ؛ ما ماءٍ  164
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْآلياتْ؛ْلــْـايات آليات 164

165 
من يتخذ ؛ أنداداً 
يحبونهم ؛ جميعاً 

 وأف  

تخذ ؛ من ي  
حبونهم؛  أنداداً ي  

 أف  جميعاً و  

من يتخذ ؛ 
 أنداداً يحبونهم
 جميعاً وأف  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة وقفًا، ِىيرِِ يرى 165

إدغاـ صغير لحمزة، وإذا وقف على )تبرأ   إذ ت برا إْذ تَبرأ 166
 فلو اإلبداؿ إلى ألف

 وقفاً: تسهيل الهمزة وااْْور ورأوا 166
 وصبًل: ضم حمزة الهاء بأْلَسباٱبػُهم  أْلَسبابٱبػِهم  166
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلسبابٱ أْلَسبابٱ 166
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف   لْو َأف   167
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً وقفاً: أبدؿ الهمزة ألف فنتبرا فنتبرأ 167
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وا ، تبَروا•تبر تبرءوا 167
 وصبًل: ضم حمزة الهاء يريػُهم اهلل يريػِهم اهلل 167
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 167
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 168

لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  اَلرضٱ أْلَرضٱ 168
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طيباً وال الطيباً و   طيباً وال 168
 قرأ بسكوف الطاء، وال تخفى القلقة ُخْطوات ُخُطوات 168

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن ِانما مبيٌن ِإنما 168
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  ةلحمز وقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَامركم يَأمركم 169

 بالسوءِ  169
 بالسوِ 
 بالسوِّ 

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: النقل مع 
، إبداؿ  اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها 
مع اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو ثم إدغاـ 

 ي قبلها فيها مع الرـو الت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والفحشا ؛ والفحشا والفحشاءِ  169
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر نا•نا ؛ ءابا•ءابا ءابآءنا ؛ ءابآؤنا 170

لخبلد التحقيق،  ويُزادسكت الوصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  170
 اإلدغاـ وقفًا: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   شيئاً وال 170
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ا•ا ؛ وندا•دعا دعاًء ؛ ونداءً  171
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دعاًء ونداءً  نداءً دعاًء و   دعاًء ونداءً  171
 لخلف السكت ويُزادة التحقيق مطلقًا: لحمز  كنُتْم ِإياه كنُتْم ِإياه 172



 فرش الجزء الثاني                                                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 165      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة باٍغ وال الباٍغ و   باٍغ وال 173

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم ِاف رحيٌم ِإف 173
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق ِئ ػػػ   لػقليبلً اوْ  ِئ ػػػ   قليبلً ُأْولػ 174
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاكلوف يَْأكلوف 174
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بطونُِهْم ِإال بطونُِهْم ِإال 174

عذاٌب أَليٌم ؛ أَليٌم  174
 ػِئ آُأْولػ

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  ػِئ آعذاٌب اَليٌم ؛ أَليٌم اْولػ
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ باهلدِِ بالهدى   175

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن َءامن 177
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلخرٱ أْلَخرٱ 177
 لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتا

باإلمالة لدى الوقف عليهما، ولو في الهمزة ِىـاتِِ•ىِ؛ِوـوءاتِِ وءاتى ) معاً   177
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 باإلمالة فيهماِىِ ِ؛ِوالاتامِِالقرِبِ  القربى  ؛ واليتامى   177
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعهدِىْم ِإذا بعهدِىْم ِإذا 177

وقفاً: على الهمزة األولى قرأ بإبدالها ألفاً،  •الباسا ؛ الباسا البأساءِ  177
 وعلى األخيرة لحمزة خمسة القياس

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الضرا ؛ الضرا الضراءِ  177
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  الباس البأس 177
 دى الوقف عليهاباإلمالة لِىالقتلِِ القتلى 178

ِباُلنثُِِلنثِِٱو أْلُنثى  باأْلُنثى  ٱو 178 ِىِ ى 
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

؛ التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وباإلمالة فيهما وصبًل ووقفاً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاخيو مْن َأخيو 178
 ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 شُي ؛ شي   شيءٌ  178
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، ووقفاً: لحمزة ستة أوجو
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 وأداءٌ  178
ْ]ْوأداْ؛ْوْاداْ[

 [ْ•؛ْوْاداْ•]ْوأدا

وقفاً: على الهمزة األولى التحقيق أو 
التسهيل، وعلى الهمزة األخيرة لحمزة 

 خمسة القياس

178 
وأداٌء ِإليو ؛ عذاٌب 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  داٌء ِاليو ؛ عذاٌب اَليموأ أَليم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْحساناْْبإحسانْ؛ْب بإحساف 178
 باإلمالةِىِ اعتدِِ اعتدى   178
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم ولكم لكمأليٌم و   أليٌم ولكم 178
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حياٌة يػػ ػأولي ػػ ػأوليحياٌة ي   حياٌة يػػ ػأولي 179
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيلْواْْيـٰـأويلْ؛ْيـٰـ يػ ػأْولي 179

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَللبابٱ أْلَلبابٱ 179
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليُكْم ِإذا ْم ِإذاعليكُ  180

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلقربينٱو أْلَقربينٱو 180
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِفاِِخ خاؼ 182
 لحمزة فتح الواو وتشديد الصاد مَوصٍّ  مْوصٍ  182

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جنفاً َاْو ؛ َأِو ِاثماً  جنفاً َأْو ؛ َأْو ِإثماً  182
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلَْلحصاَْْلحْ؛ْفـفأص فأْصَلح 182
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 183

أَياـ ؛  مريضاً َأو؛ منْ  184
 أَياـٍ ُأخر

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مريضاً َاو ؛ مَن اَياـ ؛ أَياـٍ اخر
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قرأ بالياء وتشديد الطاء وسكوف العين، وال  من يط وع ط وعمن ي   من تَطوع 184
 يخفى أف  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإف ِإف لُكمْ  184
 وقفاً: بحذؼ الهمزة مع نقل حركتها القَراف القرءاف 185
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  185
ِ؛ِىدِِاهلدِِ الهدى  ؛ ىداكم 185  باإلمالةِاكمى 
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مريضاً َأو؛ مْن أَياـٍ  185
 ُأخر

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مريضاً َاو ؛ مَن اَياـٍ اخر
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [يناْْفـذا[ ؛ ]فإني ؛ اْْ]وإذا ؛ و وإذا ؛ فإني 186
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلكاَْْسـ َسأَل  186

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٌب اجيب قريٌب ُأجيب 186
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ولُيومنوا وليُػْؤمنوا 186
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 187
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْـكمىْْنسا نسائكم 187

فاآْلف ؛ اأْلَبيض ؛  187
لخبلد  ويُزادلسكت وصبًل: لحمزة ا فااَلف ؛ ااَلبيض ؛ ااَلسود اأْلَسود

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تَاكلوا ؛ لَتاكلوا تَْأكلوا ؛ لَتْأكلوا 188

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمواؿ مْن َأمواؿ 188
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ثم 188 لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص بااِلثم باإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلون  يسألون  189

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلىلة اأْلَىلة 189
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو ا بَأف ؛ بَين بَأف 189
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تَاتوا ؛ َواتوا تَْأتوا ؛ َوْأتوا 189
 كسر حمزة الباء فيهما الِبُيوت البُػُيوت )معاً  189
 باإلمالةِىِ ـاتقِِ اتقى   189

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَبوابها مْن أَبوابها 189
 لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

اء األولى وأسكن القاؼ وحذؼ تفتح الب وال تَػْقُتلوىم وال تُػَقاتِلوىم 191
 األلف وضم التاء الثانية

 مكحتى يَػْقُتلو  مكحتى يُػَقاتِلو  191
فتح الياء وأسكن القاؼ وحذؼ األلف ب

 وضم التاء
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 حذؼ األلفب قتلوكم قاتلوكم 191
 ة القياسوقفاً: لحمزة خمس •جزا ؛ جزا جزاءُ  191
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وقاتلوىم قاتلوىمرحيٌم و   رحيٌم وقاتلوىم 192
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فتنٌة ويكوف يكوففتنٌة و   فتنٌة ويكوف 193
ِ)ِمعاًِ(اعتدِِ اعتدى  ) معاً   194  باإلمالةِى 

 نفقوااْْوأنفقوا ؛ و وأنفقوا ؛ وأحسنوا 195
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل حسنوااْْو وأحسنوا ؛

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأَيديُكْم ؛ بَييديُكمْ  بأيديُكمْ  195
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ِإلى بأيديُكمْ  بأيديُكْم ِإلى 195

196 

فإْف ُأحصرتم؛ مريضاً 
َأو ؛ صياـٍ َأو ؛ 
صدقٍة َأو ؛ وسبعٍة 

 َأىلوِإذا ؛ يكْن 

فإُف احصرتم ؛ مريضاً َاو ؛ صياـٍ 
َاو ؛ صدقٍة َاو ؛ وسبعٍة ِاذا ؛ 

 يكَن َاىلو

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف 

 سكت

 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وسكم ؛ ُروِسكم•ر رءوسكم 196
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىأذِِ أذىً  196
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  راسػو رأسػو 196
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيٍر يعلمو علموخيٍر ي   خيٍر يعلمو 197
 باإلمالةِىِ التقوِِ التقوى   197
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيـولاْْيْ؛ْيـٰــيـٰـأول يػ ػأْولي 197

 ااَللباب اأْلَلباب 197
لخبلد  ويُزادة السكت وصبًل: لحمز 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جناٌح َاف جناٌح َأف 198
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكمىدِِ ىداكم 198

200 
كذكرُكْم َءابآءُكْم ؛ 

 َأو ءاباءُكْم ؛ َءابآءُكمْ  كذكرُكمْ  َءابآءُكْم َأو
مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 

 السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاشد أْو َأشد 200
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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من يقوؿ ؛ خالٍق  200
 ومنهم

قوؿ ؛ خالٍق من ي  
 منهمو  

من يقوؿ ؛ 
 خالٍق ومنهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة اـالدناِِ ياالدن 200

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآْلخرة 200
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

من يقوؿ ؛ حسنًة  201
 وفي ؛ حسنًة وقنا

قوؿ ؛ من ي  
في ؛ حسنًة و  
 قناحسنًة و  

من يقوؿ ؛ 
حسنًة وفي ؛ 
 حسنًة وقنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة اـالدناِِ االدني 201

 ااَلخرة اآْلخرة 201
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: تسهيل الهمزةْخراْْتـ تَأخر 203
 باإلمالةِىِ اتقِِ اتقى   203
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنُكْم ِإليو أنُكْم ِإليو 203
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يعجب  عجب من ي    من يعجب 204
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 204
 باإلمالةِىِ ِ؛ِسعِِتوِلِ  تولى  ؛ سعى   205

 ااَلرض اأْلَرض 205
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ثم 206 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااِلثم باإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  ولبيس ولبئس 206
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشري شريمن ي   من يشري 207
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  207
 حذؼ الواو دوف مد، ووقفًا: بالتسهيل رؤؼٌ  رءوؼٌ  207
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كافًة وال الو   كافةً  كافًة وال 208
 قرأ بسكوف الطاء، وال تخفى القلقة خْطوات خُطوات 208
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تكمِجاء َجاءتكم  209
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيهم أتيهمأف ي   أف يأتيهم 210
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 لهمزة ألفاً وقفاً: أبدؿ ا يَاتيهم يَْأتيهم 210

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر ؛ ااُلمور اأْلَمر ؛ اأْلُمور 210
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 فتح التاء وكسر الجيمب تَػْرِجع تُػْرَجع 210
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْــيلإسراىْْ إسرائيل 211

كم ءاتيناىم ؛ من  211
 ءاية

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اية–ىم ؛ مَن اتينا–كَم 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

بينٍة ومن ؛ ومن  211
 يبدؿ

من ؛ ومن بينٍة و  
 بدؿي  

بينٍة ومن ؛ 
 ومن يبدؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر توِجاء َجاءتو 211
 باإلمالة اـالدناِِ االدني 212
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 212
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  212

213 
من أمًة واحدة ؛ 
 يشاء

من احدة ؛ أمًة و  
 شاءي  

أمًة واحدة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء

 ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرباإلمالة،  تهمِجاء َجاءتهم  213
 باإلمالة وقفاً ِىفهدِِ فهدى 213
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْذنواْْبإذنوْ؛ْبـ بإذنو 213
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  213
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي صراط َراطـصْ  صراط 213

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت مستقيٍم * اَـ مستقيٍم * أـَ 213
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأف حسبُتمْ  حسبُتْم َأف 214
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاتكم يَْأتكم 214

وقفاً: في الهمزة األولى أبدؿ الهمزة ألفاً،  •الباسا ؛ الباسا البأساءُ  214
 خيرة لحمزة خمسة القياسوفي األ

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الضرا ؛ الضرا الضراءُ  214
 باإلمالةِمِتِ  متى   214
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريٌب يسألون  سألون قريٌب ي   قريٌب يسألون  214
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلون  يسألون  215

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلقربين واأْلَقربين 215
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ والاتامِِ واليتامى   215
ِ)ِمعاًِ(وعسِِ وعسى  ) معاً   216  باإلمالة ى 

لخبلد التحقيق،  ويُزادسكت الوصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً ) معاً   216
 و اإلبداؿ مع اإلدغاـوقفًا: لحمزة النقل أ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وىو ىوشيئاً و   شيئاً وىو 216
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلون  يسألون  217

كبيٌر وصد ؛ ومن  217
 يرتدد

صد ؛ كبيٌر و  
 رتددومن ي  

كبيٌر وصد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يرتدد

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  دينُكْم ِإف ُكْم ِإفدين 217

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 217
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 217

 لخبلد ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة واآْلخرة 217
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم يسألون  سألون رحيٌم ي   رحيٌم يسألون  218
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلون  يسألون  ) معاً   219

 كثيٌر ومنافع منافعكثيٌر و   كبيٌر ومنافع 219
إدغاـ كامل قرأ بالثاء بدؿ الباء، ولخلف 

 من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 219
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة فيهماِىِ ؛ِالاتامِِِالدناِـا الدنيا ؛ اليتامى   220

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة واآْلخرة 220
 كتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والس

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ويَسلون  ويسألون  220

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاْصبَلح قْل ِإْصبَلح 220
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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خيٌر وإف ؛ حكيٌم  220
 وال

إف ؛ خيٌر و  
 الحكيٌم و  

خيٌر وإف ؛ 
 حكيٌم وال

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ  

 خوانكماْْفـفإخوانكم ؛  ألعنتُكمفإخوانكم ؛  220
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل عنتُكماْْلـألعنتُكْم ؛ 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 220
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألعنتُكْم ِإف ألعنتُكْم ِإف 220

نة )معاً   يُػْؤمن ؛ ُمْؤم 221
 يُػْؤمنوا

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُومن ؛ ُمومنة ) معاً   ؛ يُومنوا

221 
مشركٍة ولو ؛ مشرٍؾ 

 ولو
لو ؛ مشركٍة و  
 لومشرٍؾ و  

مشركٍة ولو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مشرٍؾ ولو

221 
ولْو َأعجبكم ؛ ولْو 

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح ولَو َاعجبكم ؛ ولَو َاعجبتكم َأعجبتكم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ُأْولػػ  ػػِئ  أعجبكمْ  ُأْولػػ  ػػِئ  عجبكمْ أ 221
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ويَسلون  ويسألون  222
 باإلمالة وقفاً ِىأذِِ أذىً  222
 لحمزة فتح الطاء والهاء مع تشديدىما يط ه رف يْطُهرف 222
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوىن فػأتوىن 222
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  222
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فَاتوا فَْأتوا 223

ِحرثُكْمَِأِنِ  حرثُكْم أَنى   223
اد لخلف مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُز 

 ؛ وباإلمالة في ) أنى   السكت
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  شيتم شػئتم 223
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  أِلَنفسكم ؛ لَِينفسكم أِلَنفسكم 223
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنين اْلُمؤمنين 223
 و إبدالها ياءً وقفاً: التحقيق أ أليمانُكم ؛ لييمانُكم أليمانُكم 224
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أليمانُكْم َأف أليمانُكْم َأف 224
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولكن يُػْؤاخذكم ْؤاخذكمولكن يػ   ولكن يُػْؤاخذكم 225
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُػَواخذكم ) معاً   يُػَؤاخذكم ) معاً   225
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُولوف يُػْؤلوف 226
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 وقفاً: بالتسهيل مع المد والقصر وا•فا فاءوا 226
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وإف إفرحيٌم و   رحيٌم وإف 226

 عليٌم والمطلقات 227
عليٌم 

 المطلقاتو  
عليٌم 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والمطلقات

 قُروِّ  قروءٍ  228
إبداؿ الهمزة واو ثم  وقفاً: لحمزة وجهاف:

إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إبداؿ 
 الهمزة واو وإدغاـ التي قبلها فيها مع الرـو

228 
قروٍء وال ؛ أف 
يكتمن؛ إصبلحاً 
 ولهن ؛ درجٌة واهلل

ال ؛ أف قروٍء و  
كتمن ؛ ي  

لهن ؛ إصبلحاً و  
 اهللدرجٌة و  

قروٍء وال ؛ أف 
يكتمن ؛ 

إصبلحاً ولهن 
 واهلل درجةٌ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 228

 ااَلخر اآْلخر 228
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َارادوا إْف َأرادوا 228
 لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

فإمساؾ ؛ بإحساف ؛  229
 فإف

 مساؾ•فإمساؾ ؛ فػ
ْحساناْْبإحسانْ؛ْبـ
 ناْْفإنْ؛ْفـ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 229
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

229 
بإحساٍف وال ؛ أف 
 يخافا ؛ ومن يتعد

ال ؛ بإحساٍف و  
خافا ؛ ومن أف ي  

 تعدي  

بإحساٍف وال ؛ 
خافا ؛ أف يُ 

 ومن يتعد
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  اللُكُم َأف ؛ خفُتْم أَ  اللكْم َأف ؛ خفتْم أَ  229
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تَاخذوا تَْأخذوا 229
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 شيئاً ِاال شيئاً إال 229

سكت ويُزاد الوصبًل: لحمزة في شيئاً: 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل أو 

وصبًل:  اللفظينبين ، و اإلبداؿ مع اإلدغاـ
لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، وقفاً: 
 لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف سكت

 قرأ بضم الياء ُيخافا َيخافا 229

أف يتراجعا ؛ أف  230
 قوـٍ يعلموفيقيما ؛ ل

تراجعا ؛ أف أف ي  
قيما ؛ لقوـٍ ي  

 علموفي  

أف يتراجعا ؛ 
أف يقيما ؛ 
 لقوـٍ يعلموف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 231
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ثبلثة اإلبداؿوقفاً: لحمزة  النسا النساءَ  231

231 
بمعروٍؼ وال ؛ ومن 

يفعل ؛ ىْزواً واذكروا  
 عليٌم وإذا

ال ؛ بمعروٍؼ و  
فعل ؛ ومن ي  
اذكروا ؛ ىْزؤاً و  

 إذاعليٌم و  

بمعروٍؼ وال ؛ 
ومن يفعل ؛ 
ىْزؤاً واذكروا  

 عليٌم وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ءبإدغاـ الداؿ في الظا فقد ظ لم فقْد ظَلم 231

 ىُزواً  231
 اً وصبًل: ُىْزؤ 

 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
وقفاً وجهاف: بحذؼ الهمزة ونقل حركتها 
 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  231
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

232 
؛ وأطهر ؛  وإذا

 وأنتم
ذا[ ؛ ]وأطهر ؛ اْْ]وإذا ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتم[اْْ]وأنتم ؛ وطهر[ ؛ اْْو

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  232
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف ينكحن نكحنأف ي   أف ينكحن 232
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 232

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر راآْلخ 232
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  ىِ أزكِِذلُكْم  ذلَكْم َأزكى   232
 ، وباإلمالة في ) أزكى    مطلقاً  السكت

233 
لمْن َأراد ؛ نفٌس ِإال  
فإْف َأرادا ؛ وإْف 

 َأردتم

ال ؛ فإَف اَرادا  لمَن اَراد ؛ نفٌس اِ 
 وإَف اَردتم

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف 

 سكت

233 
أف يتم ؛ بصيٌر 

 والذين
تم ؛ بصيٌر أف ي  
 الذينو  

أف يتم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر والذين

أردتْم َأف ؛ عليُكْم  233
 ِإذا

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  ْم ِإذاأردتْم َأف ؛ عليكُ 
 السكت

234 
أزواجاً يتربصن ؛ 

أشهٍر وعشراً ؛ خبيٌر 
 وال

تربصن ؛ أزواجاً ي  
عشراً ؛ أشهٍر و  

 الخبيٌر و  

أزواجاً يتربصن؛ 
أشهٍر وعشراً  

 خبيٌر وال
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 القياس وقفاً: لحمزة خمسة •النسا ؛ النسا النساءِ  235

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو اَكننتم َأْو َأكننتم 235
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اً ِاالسر  اً إالسر  235
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معروفاً وال المعروفاً و   معروفاً وال 235
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ْم ِإفكعلي إف مْ عليك 236
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  236
 ضم التاء وألف بعد الميم تمد مشبعاً ب وىنُتمآس   َتَمػس ػوىن 236
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومتعوىنفريضًة  متعوىنفريضًة و   فريضًة ومتعوىن 236
 ضم التاء وألف بعد الميم تمد مشبعاً ب وىنُتمآس   َتَمػس ػوىن 237

فرضًتْم ِإال ؛ بينُكْم  237
 ِإف

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  ِإال ؛ بينُكْم ِإف فرضُتمْ 
 السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يعفوف عفوفأف ي   أف يعفوف 237
 باإلمالةِىِ للتقوِِ للتقوى   237
 باإلمالة ىِ الوسطِِ الوسطى   238

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فرجااًل َاو فرجااًل َأو 239
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 



 فرش الجزء الثاني                                                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 176      

 

 

240 
أزواجاً وصية ؛ 

معروٍؼ واهلل ؛ حكيٌم 
 وللمطلقات

صية ؛ أزواجاً و  
اهلل ؛ معروٍؼ و  

حكيٌم 
 للمطلقاتو  

أزواجاً وصية؛ 
معروٍؼ واهلل ؛ 

حكيٌم 
 وللمطلقات

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  متاعاً ِالى متاعاً ِإلى 240
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لسكتلخلف ا ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم َءاياتو لُكْم َءاياتو 242
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وُىْم أَلوؼ وُىْم أَلوؼ 243

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  ِإف اُىمِْأحاِِ أحياُىْم ِإف 243
 إمالة ) أحياىم  ؛ و بالسكت

 قرأ برفع الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 245
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  كثيرًة واهلل اهللكثيرًة و   كثيرًة واهلل 245

 ويبْصط ويبْصط ويبْصط 245
 ويبصط

قرأ حمزة بخلف عن خبلد بالسين والوجو 
 الثاني لخبلد ىو الصاد

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  ملْْـالالمبَل ؛  المئَلِ  246
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 قصروقفاً: التسهيل مع المد أو ال ــيلإسراىْْ إسرائيل 246
 باإلمالةِىِ موسِِ موسى   246
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عَسيتْم ِإف عَسيتْم ِإف 246

وقْد ُأخرجنا ؛ تولْوا  246
 ِإال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقُد اخرجنا ؛ تولوِا ِاال
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

وقفاً: في الهمزة األولى تحقيق أو تسهيل، ْـناىْْبنااْْناْ؛ْْوـىْْوأبنا وأبنائنا 246
 وعلى كلٍّ تسهيل الثانية مع مدٍّ أو قصر

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 246
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نبي هْم ِإف نبي هْم ِإف 247

؛  أنى  ؛ اصطفاه 247
 باإلمالة فيهمِادهَوزِِ؛ِِاهِ؛ِاصطفِِأِنِ  َوزَاده

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً فيهما يُوت ؛ يُوتِػي يُػْؤت ؛ يُػْؤتِػي 247
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من يشاء ؛ عليٌم  247
 وقاؿ

شاء ؛ عليٌم من ي  
 قاؿو  

من يشاء ؛ 
 عليٌم وقاؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  247
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ؛ لكم إف نبي هْم ِإف ؛ لكْم إف فنبي هْم إِ  248
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْايةآليةْ؛ْلْـْ آلية 248
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيكم أتيكمأف ي   أف يأتيكم 248
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاتكم يَْأتكم 248
 مالةباإلِىِ موسِِ موسى   248
كػلملٱو  248 ِــ ـوٱل ةػػ  ػػىِٕ  وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرِكةــملـــ ۤـٰــ
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُمومنين ُمْؤمنين 248
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فَية فئة ) معاً   249
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صبراً وثبت ثبتصبراً و   صبراً وثبت 250

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وثبَت اَقدامنا قدامناوثبْت أَ  250
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاهوءاتِِ وءاتاه 251
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  251

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 251
 لسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وا
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة درجاٍت وءاتينا ءاتينادرجاٍت و   درجاٍت وءاتينا 253
 وقفاً: التحقيق والتسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و وءاتينا 253
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء )معاً  253
 باإلمالة لدى الوقف عليها ىعاسِِ عيسى 253
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ اءتهم جَ  253

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن ءامن 253
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـْايها يػ ػأيها 254

أف يأتي ؛ خلٌة وال ؛  254
 شفاعٌة والكافروف

أتي ؛ خلٌة أف ي  
ال ؛ شفاعٌة و  
 الكافروفو  

أف يأتي ؛ خلٌة 
وال ؛ شفاعٌة 
 والكافروف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاتي يَْأتي 254
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تَاخذه تَْأخذه 255
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ سنٌة وال السنٌة و   سنٌة وال 255

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض؛ و ااَلرض  اأْلَرض؛ و اأْلَرض  255
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْذنواْْبإذنوْ؛ْبـ بإذنو 255

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بشِي ؛ بشيِّ  بشيءٍ  255
 ة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: لحمز 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء 255

وقفاً: التسهيل أو الحذؼ فيصير النطق  ؛ يَػْوُده ـودهـْـيـ ودهػػػٔ ي 255
 بواو ساكنة بعد الياء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يكفر كفرفمن ي   فمن يكفر 256
 واواً  وقفاً: أبدؿ الهمزة ويُومن ويُػْؤمن 256
 باإلمالةِىِ الوثقِِ الوثقى   256

 اهاتِِ–أَف  أْف َءاتاه 258
وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف 

 ، وإمالة )ءاتاه  مطلقاً سكت
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أسكن حمزة ياء اإلضافة، فتحذؼ وصبلً  ربْي الذي ربَي الذي 258
 لبللتقاء الساكنين

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [ناْْفـ؛ ]فإف؛ [ميتْاْْو]وُأميت؛  فإفوُأميت ؛  258
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما يَاتي ؛ فَات يَْأتي ؛ فَْأت 258

ىي ؛ قريٍة و   قريٍة وىي ؛ قديٌر وإذ 259
 إذقديٌر و  

قريٍة وىي ؛ 
 قديٌر وإذ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ ـأنِِ أنى   259
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  مَية مائة ) معاً   259
 إدغاـ صغير لحمزة لبثت  ؛ لبثت   لبْثَت ) معاً   ؛ لبْثتُ  259

259 
 ؛نظْر ِإلىٱفػ يوماً َأو ؛

؛    معاً نظْر ِإلى ) ٱو
 َأفّ  أعلمُ 

نظِر ِالى ٱو؛ لى اِ  نظرِ ٱفػيوماً َاو ؛ 
 َافّ  علمَ ٱ

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

 سكت

 نظرٱو يتسن  وصبًل:  نظرٱو يتسن و 259
 يتسن ْ وقفاً: 

 تها وقفاً اثبإوصبلً و السكت حذؼ ىاء ب

قرأ بهمزة وصل فتكسر ابتداًء، وسكوف  علمْ ٱقاؿ  قاؿ أعلمُ  259
 الميم ) على األمر  

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  259

لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت 
التحقيق، وقفاً: لحمزة نقل حركة الهمزة 
إلى الياء ثم إسكاف الياء للوقف، النقل مع 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي  الرـو
قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
 مع الرـو

ِ؛ِبلِِـاملوتِِ الموتى  ؛ بلى   260  باإلمالةِىِ ـى 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُتومن تُػْؤمن 260
 وقفاً: التسهيلْـنـْـليطمـ نىِٕ ليطم 260

فخْذ َأربعة ؛ واعلْم  260
 َأف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فخَذ اَربعة ؛ واعلَم َاف
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ال يخفى ترقيق الراءكسر الصاد، و ب فِصرىن فُصرىن 260
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وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها للزاي،  جَزا جزءاً  260
 وال يخفى مد العوض

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاتين  يَْأتين  260
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علمٱسعياً و علمٱسعياً و   علمٱسعياً و 260

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبٍة اَنبتت حبٍة أَنبتت 261
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أدغم التاء في السين أنبتت س بع أنبتت سبع 261
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  مَية مائة 261

261 
حبٍة واهلل ؛ لمن 

 يشاء
اهلل ؛ لمن حبٍة و  
 شاءي  

حبٍة واهلل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لمن يشاء

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  261
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مناً وال المناً و   مناً وال 262
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِأِذى أذىً  262
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم َأجرىم لهْم َأجرىم 262
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 262

263 
معروٌؼ ومغفرة ؛ 
صدقٍة يتبعها ؛ أذًى 
 واهلل ؛ حليٌم يػ ػأيها

مغفرة ؛ معروٌؼ و  
تبعها ؛ صدقٍة ي  
اهلل ؛ أذًى و  
 ػ ػأيهاحليٌم ي  

 معروٌؼ ومغفرة 
صدقٍة يتبعها؛ 
أذًى واهلل ؛ 
 حليٌم يػ ػأيها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة لدى الوقف عليها أِذى أذىً  263
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 264

ِواَلِذىِ  واأْلَذى   264
 ويُزادباإلمالة، ووصبًل: لحمزة السكت 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت

، وفي اإلبداؿ ياءً وقفاً: في الهمزة األولى ْايَـْر رئاءَ  264
 األخيرة ثبلثة اإلبداؿ

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 264

 ااَلخر اآْلخر 264
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  264
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 بداؿوقفاً: لحمزة ثبلثة اإل ابتغا ابتغاءَ  265

اتْت ػػػٔ مْن أَنفسهم ؛ فػ 265
 ُأُكلها ؛ بصيٌر أَيود

اتُت اْكلها ؛ ػػػٔ مَن اَنفسهم ؛ فػ
 بصيٌر اَيود

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ِبُربوٍة َاصابها ِبَربوٍة َأصابها 265
وصبًل: بين اللفظين ضم راء ) ربوة  ، و 

لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، وقفاً: 
 لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف سكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فطٌل واهلل اهللفطٌل و   فطٌل واهلل 265
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأَ كْم أحدُ  فأَ كْم أحدُ  266
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  نخيٍل وأعناب أعنابنخيٍل و   نخيٍل وأعناب 266

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار ؛ ااَليات اأْلَنهار ؛ اآْليات 266
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ضعفا ؛ ضعفا ضعفاءُ  266

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 267
 النقل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بئاخذيو ؛ بَياخذيو بئاخذيو 267
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويَامركم ويَْأمركم 268
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالفحشا ؛ بالفحشا بالفحشاءِ  268

وفضبًل واهلل ؛ عليٌم  268
 يؤتي

اهلل ؛ وفضبًل و  
 ؤتيعليٌم ي  

 ؛ وفضبًل واهلل
 عليٌم يؤتي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُوتي ؛ يُوت يُػْؤتي ؛ يُػْؤت 269

269 
من يشاء ؛ ومن 
 يؤت ؛ كثيراً وما

شاء ؛ ومن من ي  
 ماؤت ؛ كثيراً و  ي  

من يشاء ؛ 
ومن يؤت ؛  
 كثيراً وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 فاً: لحمزة خمسة القياسوق •يشا ؛ يشا يشاءُ  269

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فقُد اُوتي فقْد ُأوتي 269
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 269
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

؛ من أنصارٍ ؛  نفقٍة أو 270
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنصاٍر ؛ أنصاٍر ِاف؛  فقٍة َاون أنصاٍر ِإف

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 فتح النوفب فَنعما فِنعما 271
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  وُتوتوىا وتُػْؤتوىا 271
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الفقرا الفقراءَ  271
 بالنوف بدؿ الياء، وجـز الراء ونكفرْ  ويكفرُ  271
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيياتكم سيئاتكم 271
 باإلمالةِىدِاىم ىداىم 272

272 
من يشاء ؛ خيٍر 

 يوؼ
شاء ؛ خيٍر من ي  

 وؼي  
من يشاء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيٍر يوؼ

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  272
 وقفاً: بالتحقيق أو اإلبداؿ ياءً  فؤلنفسكم ؛ فلَينفسكم فؤلنفسكم 272
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  272
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •للفقرا ؛ للفقرا للفقراءِ  273

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 273
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أغنيا أغنياءَ  273
 باإلمالةِبسامِاىم بسيماىم 273
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلوف يسألوف 273
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إلحافاً وما ماإلحافاً و   إلحافاً وما 273
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م سراً وعبلنية عبلنيةسراً و   سراً وعبلنية 274
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فلهْم َأجرىم فلهْم َأجرىم 274
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 274
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاكلوف يأكلوف 275
 باإلمالةِالربِـا الربا )ثبلث مواضع  275
 مع مد أو قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل ِِجاءه َجاءه 275
 باإلمالة ِفانتِهـىِ  فانتهى   275
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 باإلمالة الربِـا الربا 276

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفاٍر اَثيٍم ؛ أثيٍم ِاف كفاٍر أثيٍم ؛ أثيٍم إف 276
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 277
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 277
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجرىم لهْم أجرىم 277
 باإلمالة الربِـا الربا 278
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُمومنين ُمْؤمنين 278

ولو فتح الهمزة وألف بعدىا وكسر الذاؿ، ب اِذنواػػػػػَٔ فَ  فَْأَذنوا 279
 التحقيق أو التسهيلوقفاً: 

 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وس ؛ ُروس•ر رءوس 279

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فنظرٌة ِالى فنظرٌة إلى 280
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ميسرٍة وأف أفميسرٍة و   ميسرٍة وأف 280
 بتشديد الصاد تص د قوا قواتَصد   280
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إف لكمْ  لكْم إف 280
 باإلمالةِىِ ـتوفِِ توفى   281

282 

بديٍن إلى ؛ كاتٌب 
أف؛ سفيهاً أو ؛ 
 أوضعيفاً أو؛ صغيراً 

 جناٌح أال إلى ؛كبيراً 

؛ ؛ سفيهاً َاو بديٍن ِالى ؛ كاتٌب َاف
 اً َاو؛ كبيراً ِالى ؛؛ صغير  ضعيفاً َاو

 جناٌح َاال

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد لخلف سكت، 
وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ويُزاد لخلف 

 سكت

 عليها باإلمالة لدى الوقفِمسِمى مسمىً  282
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَاب يَْأب )معاً  282

282 

أف يكتب ؛ أف يُِمل؛ 
فرجٌل وامرأتاف ؛  
ٌد كاتٌب وال ؛ شهي
 وإف ؛ عليٌم وإف

كتب ؛ أف أف ي  
ِمل ؛ فرجٌل ي  
امرأتاف ؛ كاتٌب و  

ال ؛ شهيٌد و  
 إفإف؛ عليٌم و  و  

أف يكتب؛ أف 
يُِمل ؛ فرجٌل 
وامرأتاف ؛  
كاتٌب وال ؛ 
شهيٌد وإف ؛ 
 عليٌم وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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د التحقيق، لخبل ويُزادسكت الوصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  282
 وقفًا: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: تسهيل الهمزة تافاْْوٱمر وٱمرأتاف 282

 الشهداِء ؛ الشهداءُ  282
؛  [•الشهداِء ؛ الشهدا]
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس [•؛ الشهدا الشهداءُ ]

 بكسر الهمزة ِإف تضل َأف تضل 282
 بضم الراء فتذكرُ  فتذكرَ  282

282 
إحداىما ) معاً   ؛ 

 باإلمالة فيهماِىِ ـأدنِِِوامهاِ)ِمعاًِ(ِ؛ِإحدِِ أدنى  و 

ِاُلخِرىِ  اأْلُخرى   282
 ويُزاد؛ ووصبًل: لحمزة السكت باإلمالة

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسموا تسٔػػموا 282
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أقسط ذلكمْ  ذلكْم أقسط 282
 برفع التاءين حاضرةٌ  تجارةٌ  تجارًة حاضرةً  282

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  282
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

سفٍر ولم ؛ ومن  283
 يكتمها

لم ؛ ومن سفٍر و  
 كتمهاي  

سفٍر ولم ؛ 
 ومن يكتمها

 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فإَف اَمن فإْف أمن 283
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  فليود فليؤد 283
 وقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء، وابتداًء: كحفص الذ يتمن ؤتمنٱالذي  283

 ااَلرض اأْلَرض 284
لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم أو أنفسكْم أو 284

 نفيغفْر ؛ ويعذْب م   فيغفُر ؛ ويعذُب من 284
قرأ بجـز الراء والباء، وأدغم الباء من 

 الميم في)يعذب  
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لمن يشاء ؛ من  284
 يشاء

شاء ؛ من ن ي  لم
 شاءي  

لمن يشاء ؛ 
 من يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء ) معاً   284

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  284
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-قديٌر  قديٌر َءامن 284
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  والمومنوف والمؤمنوف 285

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-كٌل  كٌل َءامن 285
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فكسر الكاؼ وفتح التاء وبعدىا ألب وكتابو وكتبو 285

 وأطعنا ؛ وإلي  285
 طعنااْْوأطعنا ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لي اْْوإلي  ؛ و

 نفساً ِاال ؛ أَو َاخطأنا نفساً إال ؛ أْو أخطأنا 286
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 ووقفًا: أبدؿ الهمزة ألفاً في ) أخطأنا  

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  اخذناتُػوَ  اخذناؤَ تػُ  286
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  أخطػانا أخطػأنا 286
 باإلمالةِموِلنا موالنا 286
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

 بالتقليلِاةالتورِ  التوراة 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنجيل واإلنجيل 3
 زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدى ىدىً  4
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شديٌد واهلل اهللشديٌد و   شديٌد واهلل 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  انتقاـٍ ِاف انتقاـٍ إف 4
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِخِفىِ ـي يخفى   5

 شُي ؛ شي   شيءٌ  5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
التحقيق، وقفاً: لحمزة ستة أوجو: نقل 
حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، والنقل مع  للوقف، والنقل مع الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
ها فيها ثم اإلسكاف للوقف،  التي قبل

، كالرابع ولكن مع  كالرابع ولكن مع الرـو
 اإلشماـ

 ااَلرض اأْلَرض 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  5

 ااَلرحاـ األرحاـ 6
خبلد ل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  6
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاَء ) معاً   7
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويلو ) معاً   تأويلو ) معاً   7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب األلباب 7
 ق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقي
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق   رحمًة ِان  رحمًة ِإن 8
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنهْم أموالهم عنهْم أموالهم 10

خبلد التحقيق، ل ويُزادسكت الوصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  10
 وقفًا: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وأْولػ ػئ  أْولػ ػئ شيئاً و   شيئاً وأْولػ ػئ  10
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  كػداب كػدأب 11
 بالياء بدؿ التاء فيهما سيغلبوف ويحشروف ستغلبوف وتحشروف 12
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  يسوب وبئس 12
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ءاية لكْم ءاية 13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فَيتين ؛ فَية فئتين ؛ فئة 13
 باإلمالة؛ ووقفاً: التحقيق أو التسهيلِخِرىِ اْْو؛ِِوأخِرىِ  وأخرى   13

كافرٌة يرونهم ؛ من  13
 يشاء

؛ رونهم كافرٌة ي  
 شاءمن ي  

كافرٌة يرونهم؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  راي رْأي 13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُػَويد يُػَؤيد 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 التسهيل أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: التحقيق أو ؛ لِيُػْولي يلْواْْ؛ْلِـأِلُْولي  أِلُْولي 13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبصارِ  األبصارِ  13
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  14

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلنعاـ واألنعاـ 14
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِاـالدناِِ الدنيا 14
 وقفاً: بالتسهيلْابــْــمـال ابػػٔ الم 14
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 قَل َاونبئكم قْل َأُؤنبئكم 15

وصبًل: لحمزة تحقيق ويُزاد بين اللفظين 
لخلف سكت، وقفًا: لحمزة نقل وتحقيق 

، وعند االجتماع مع ويُزاد لخلف سكت
ىمزتي ) أؤنبئكم   فلنا فقط عشرة أوجو 

في الهمزة الثانية لحمزة التحقيق  جائزة، ألنو
والتسهيل، وفي الهمزة الثالثة فلحمزة التسهيل 

 واإلبداؿ ياًء مضمومة؛ ) راجع األصوؿ  

 ااَلنهار األنهار 15
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  مطهرٌة ورضواف رضوافمطهرٌة و   مطهرٌة ورضواف 15

 بااَلسحارِ  باألسحارِ  17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلسبلـ اإِلسبلـ 19
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو  ىماءجِِ َجاءىم  19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يكفر كفرومن ي   ومن يكفر 19
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 19

20 
فقْل أسلمت ؛ فإْف 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فقَل َاسلمت ؛ فإَف َاسلموا أسلموا
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أسكن الياء وصبلً  وجهْي هلل وجهَي هلل 20

 وااُلميين واألميين 20
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سلمتماْْءَأسلمتم ؛ ء ءَأسلمتم 20
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ويُػَقاتِلوفحقٍّ  يُػَقاتِلوفو  حقٍّ  تُلوفويَػقْ حقٍّ  21

لحمزة ضم الياء وفتح القاؼ وألف بعدىا  ويُػَقاتِلوف الذين ويَػْقُتلوف الذين 21
 وكسر التاء

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يَامروف يَْأمروف 21
21 
22 

بعذاٍب أليٍم ؛ أليٍم 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ػِئ آاُْولػ ؛ أليمٍ بعذاٍب اَليٍم  ػِئ آُأْولػ

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِالدناِـا الدنيا 22

 ااَلخرة اآْلخرة 22
لخبلد  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِيتولِـىِ  يتولى   23
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُتوتي تُػْؤتي 26
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •تشا ؛ تشا تشاُء )األربعة  26

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  26
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 فاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وق
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •تشا ؛ تشا تشاُء  27
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنوف ؛ اْلُمْؤميوف اْلُمْؤمنوف ؛ اْلُمْؤمنين 28
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يفعل فعلومن ي   ومن يفعل 28

 شيٍء ِاال شيٍء إال 28

في لفظ شيء: وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق ، وبين اللفظين: أوجو

ويُزاد لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل 
 وتحقيق ويُزاد لخلف سكت

 باإلمالةِتقِاة تقاةً  28

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 29
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأو صدورُكمْ  صدورُكْم َأو 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 29
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  29
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر يـو ـوقديٌر ي   قديٌر يـو 29
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بعيداً محضراً وما ؛  30
 ويحذرُكم

محضراً و ما ؛ 
 يحذرُكمبعيداً و  

 محضراً وما ؛
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعيداً ويحذرُكم

 ُسوِ  ُسوءٍ  30
 ُسوِّ 

ة أربعة أوجو: النقل مع وقفاً: لحمز 
، اإلبداؿ  اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو
إلى واو ثم إدغاـ التي قبلها فيها مع 

اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو ثم إدغاـ التي 
 قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َأف لْو َأف 30
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 حذؼ الواو دوف مد، ووقفًا: لو التسهيل رؤؼٌ  رءوؼٌ  30

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاطيعوا قْل َأطيعوا 32
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ اصطفِِ فى  اصط 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونوحاً وآؿ آؿونوحاً و   ونوحاً وآؿ 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض واهلل اهللبعٍض و   بعٍض واهلل 34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٌم ِاذ عليٌم ِإذ 34
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: بالتسهيل تاْْمرٱ مرأتٱ 35

ِكاُلنثِِأنثِِ أنثى  ؛ كاأْلُنثى   36 ِ؛ ِىِ ى 
لفظ ) كااُلنثى   في باإلمالة فيهما، و 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

37 
حسٍن وأنبتها ؛ 

حسناً وكفلها ؛ من 
 يشاء

أنبتها ؛ حسٍن و  
كفلها ؛ حسناً و  
 شاءي  من 

حسٍن وأنبتها؛ 
حسناً وكفلها؛ 

 من يشاء
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ ـأنِِ أنى   37
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  37
 فيو ألنو واوي ال إمالة دعا دعا 38
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طيبًة ِان  طيبًة ِإن  38
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الدعا ؛ الدعا الدعاءِ  38
 الداؿ بعدحذؼ التاء، وزاد ألف ممالة ِفناَدِاه فنادتو 39

39 
قائٌم يصلي ؛ وسيداً 
وحصوراً ؛ وحصوراً 

 ونبياً 

صلي ؛ قائٌم ي  
حصوراً؛ وسيداً و  

 نبياً وحصوراً و  

قائٌم يصلي ؛ 
 وسيداً وحصوراً 
 وحصوراً ونبياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 كسر الهمزةب ِإف   َأف   39

 يَػْبػُشػرؾ يُػبَػشِّػرؾ 39
فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين مع 

 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء
 باإلمالةِىِ ـباحاِِ بيحيى   39
 باإلمالةِىِ ـأنِِ أنى   40
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ غبلـٌ وقد قدغبلـٌ و   غبلـٌ وقد 40
 وقفاً: بالتسهيل تياْْمرٱو مرأتيٱو 40
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أياـٍ ِاال أياـٍ ِإال 41
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ذكر ؛ كثيراً ٱرمزاً و 41
 وسبح

ذكر ؛  ٱرمزاً و  
 سبحكثيراً و  

ذكر ؛ ٱرمزاً و
 كثيراً وسبح

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

بكار 41 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلبكار واإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِاصطفِاك؛ِِواصطفِاكِ اصطفاؾو  ؛اصطفاؾ 42
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نسا ؛ نسا نساءِ  42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء مْن أَنباء 44
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  44
 ضم الهاء وصبلً ووقفاً  لديُهم لديِهم ) معاً   44

لديِهْم ِإذ ) معاً   ؛  44
 أقبلمُهْم أَيهم

 اً   ؛ْم ِإذ ) معلديهُ 
 أقبلمُهْم أيهم

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
 السكت
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فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين مع  يَػْبػُشػرؾ يُػبَػشِّػرؾ 45
 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء

 عليها باإلمالة لدى الوقف ىعاسِِ عيسى 45
 باإلمالةِالدناِـا الدنيا 45

لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة  ااَلخرة اآلخرة 45
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكهبًل ومن منوكهبًل و   وكهبًل ومن 46
ِ؛ِقِضـىِ  أنى  ؛ قضى   47  باإلمالةِأنِـى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولٌد ولم لمولٌد و   ولٌد ولم 47
 مسة القياسوقفاً: لحمزة خ •يشا ؛ يشا يشاءُ  47
 بدؿ الياء بالنوف ونعلمو ويعلمو 48
 بالتقليل اةالتورِ ِو والتوراة 48

نجيل 48 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنجيل واإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ورسوالً ِالى ورسوالً إلى 49
 لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْإسراىْــيل إسرائيل 49
 ، ووقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً إدغاـ صغير قد جِّيتكم  قْد ِجئتكم 49
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآية ؛ بياية بآية 49
 ف السكتلخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربُكْم أنى ربُكْم أَني 49

 كهَية ؛ كهي ة كهيئة 49
وقفاً: نقل حركة الهمزة مع حذفها أو 
 إبدالها ياًء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها
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 وأبِرئُ  49
 ؛ وأبِرىْْوأبِري ؛ 

 وأبريُ 

التحقيق أو وقفاً: في الهمزة األولى: 
؛ وفي األخيرة: لحمزة خمسة التسهيل

مع أوجو: إبداؿ الهمزة ياء مدية، التسهيل 
، إبداؿ الهمزة ياء مضمومة ثم  الرـو

اإلسكاف للوقف فيتحد ىذا الوجو عمبلً 
مع األوؿ ويختلف تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء 

، إبداؿ الهمزة ياء  مضمومة مع الرـو
 مضمومة باإلشماـ

 ااَلكمو ؛ وااَلبرص اأْلَكمو ؛ واأْلَبرص 49
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً:
 باإلمالةِىِ ـاملوتِِ الموتى   49

 وأُنػبِّػئُػكم وأُنػبِّػئُػكم 49
 وقفًا: في الهمزة األولى التحقيق أو التسهيل؛

 وفي الثانية التسهيل أو اإلبداؿ ياءً 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تَاكلوف تَْأكلوف 49
 كسر الباءب بُِيوتكم بُػُيوتكم 49
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بيوتُكْم ِإف ؛ لُكْم ِإف ِإف ؛ لُكْم ِإف بيوتُكمْ  49
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُمومنين ُمْؤمنين 49
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 50
 أو اإلبداؿ ياءً  التسهيل وأوقفاً: التحقيق  ؛ ولػيُػحل حلولِاوألحل ؛  وأِلُحل 50
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  موجيػتك وجئػتكم 50
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآية ، بياية بآية 50
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 50
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  51
 باإلمالةِعاِسىِ  عيسى   52

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق  وصبًل: مَن اَنصاري مْن أَنصاري 52
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ عاسِِــيـِـ  عيسى  ػػيػ   55
 باإلمالةِالدناِـا الدنيا 56
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة واآلخرة 56
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

مطلقاً: بين اللفظين بالنوف بدؿ الياء، و  ُأجورىمْم فنوفيهِ  ْم ُأجورىمفيوفيهِ  57
 لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 ااَليات اآْليات 58
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ عاسِِ عيسى   59
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ؾاءجِِ َجاءؾ 61

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ ٍو ؛ ِإلػ ٍو ِاال لػ و ؛  ِإلػ ٍو ِإالمْن إِ  62
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْىلاْْيـٰـأىلْ؛ْيـٰـ يػ ػأىل 64

تعالْوا ِإلى؛ بعضاً  64
 َأرباباً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  باً تعالوِا ِالى ؛ بعضاً اَربا
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٍ  64
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأال وبينُكمْ  وبينُكْم َأال 64

التحقيق،  لخبلد ويُزادسكت الوصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  64
 وقفًا: لحمزة النقل أو اإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   شيئاً وال 64
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 65

نجيل 65 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنجيل واإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْنتماْْمْ؛ْىـٰـىـٰـأنت ىػ ػأنتم 66

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  66
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

وقفاً: في الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو 
تسهيلها مع مد أو قصر، وفي المتطرفة 

 2، يمتنع 15خمسة القياس، فمجمعوىا 

يهودياً وال ؛ نصرانياً  67
 لماً وماولكن ؛ مس

ال ؛ يهودياً و  
لكن ؛ نصرانياً و  

 مامسلماً و  

يهودياً وال ؛ 
نصرانياً ولكن  

 مسلماً وما
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 عليها باإلمالة لدى الوقفِىِـِأول أولى 68
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنين اْلُمْؤمنين 68

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق مَن َأىل مْن َأىل 69
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 70

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َأىل مْن َأىل 72
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تيو ؛ يوتى  ُتومنوا ؛ يُو  تُػْؤمنوا ؛ يُػْؤتيو ؛ يؤتى   73

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قْل ِإف ) معاً   قْل ِإف ) معاً   73
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِيوتِـىِ  الهدى  ؛ يؤتى   73  باإلمالةِاهلِدى 
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدى ىدى 73

  أف يؤتى ؛ من يشاء 73
 عليٌم يختص

ؤتى ؛ من أف ي  
شاء ؛ عليٌم ي  

 ختصي  

أف يؤتى ؛ من 
يشاء ؛ عليٌم 

 يختص
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوتيُتْم َأو أوتيُتْم َأو 73
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  73
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ من يشاء شاءمن ي   من يشاء 74
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  74

مْن َأىل ؛ مْن ِإف  75
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َأىل ؛ مِن ِاف ) معاً   )معاً 

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 همزة ألفاً وقفاً: أبدؿ ال تَامنو ) معاً   تَْأمنو ) معاً   75

بقنطاٍر يؤده ؛ سبيٌل  75
 ويقولوف

ؤده ؛ بقنطاٍر ي  
 يقولوفسبيٌل و  

بقنطاٍر يؤده ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيٌل ويقولوف

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يُػَوده ) معاً   يُػَؤده ) معاً   75

 ؛ ے يؤدهِ  75
 بلً ووقفاً أسكن حمزة الهاء وص يػؤدْه ؛ ال يػؤدهْ  ے يؤدهِ ال 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يُػَؤده إلي  إلي  ) معاً   ے يؤدهِ  75
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْقاىْــماًْ قائماً  75
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااُلميِّين ااْلُميِّين 75
 زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

ِ؛ِأوفِِـبلِِ بلى  ؛ أوفى  ؛ واتقى   76 ِ؛ِواتقِِـى   باإلمالةِىِ ى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاوفى مْن َأوفى 76
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

؛  ػِئ آُأْولػقليبلً  77
 عذاٌب أَليم

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح ؛ عذاٌب اَليم ػِئ آاْولػقليبلً 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآلخرة 77
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 77
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي أليٌم وإف إفأليٌم و   أليٌم وإف 77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لفريقاً يلووف لووفلفريقاً ي   لفريقاً يلووف 78

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لبشٍر َاف لبشٍر َأف 79
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يؤتيو ؤتيوأف ي   أف يؤتيو 79
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تيويُو  يُػْؤتيو 79

 يَامرَكْم َأف يَْأمرَكْم َأف 80

وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً في ) يأمركم ، وبين 
 ويُزاداللفظين وصبًل: لحمزة التحقيق 

لخلف السكت، ووقفاً: لحمزة التحقيق 
 لخلف السكت ويُزاد

 أرباباً اَيَامركم أرباباً أَيَْامركم 80
لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 

 ،التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ووقفًا: أبدؿ الهمزة ألفاً في ) اَيَامركم  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَنتم إْذ أَنتم 80
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ َاخذ إْذ َأخذ 81
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

 بكسر البلـ لِػمػا ءاتيتكم َلمػا ءاتيتكم 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كتاٍب وحكمة حكمةكتاٍب و   كتاٍب وحكمة 81
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر كماءجِِ َجاءكم  81
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  لُتومنن لتُػْؤمنن 81
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل قررتماْْءأقررتم ؛ ء ررتمءَأق 81

 خذت ماْْو؛  وأخذت م وأخْذتُم 81
وقفاً: التحقيق أو و بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ 
 التسهيل

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ِإصري ذلُكمْ  ذلُكْم ِإصري 81
 باإلمالةِتولِـىِ  تولى   82
 ؿ الياءبالتاء بد تبغوف يبغوف 83

 وااَلرض واأْلَرض 83
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

83 
طوعاً وكرىاً ؛ وكرىاً 

 وإليو
كرىاً ؛ طوعاً و  

 إليووكرىاً و  
طوعاً وكرىاً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكرىاً وإليو

 بالتاء بدؿ الياء تُرجعوف يُرجعوف 83

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنا-قَل  قْل َءامنا 84
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وااَلسباط واأْلَسباط 84
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
ِ؛ِوعاسِِموسِِ موسى  ؛ وعيسى   84  باإلمالة فيهماِىِ ى 

 لن يقبلومن يبتغ ؛ ف 85
بتغ ؛ فلن ومن ي  
 قبلي  

ومن يبتغ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلن يقبل

 ااِلسبلـ اإْلِسبلـ 85
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآلخرة 85
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىماءجِِحٌقِِوِِجاءىمحٌقِوِ  حٌق وجاءىم 86
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِو وَجاءىم  86
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأف جزاؤُىمْ  جزاؤُىْم َأف 87
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 87
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحوااْْوأْصَلحوا ؛ و وأْصَلحوا 89
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم ِاف رجيٌم ِإف 89
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

91 
فلن يقبل ؛ ذىباً ولو  

 أليٌم وما

قبل ؛ فلن ي  
لو ؛ أليٌم ذىباً و  
 ماو  

فلن يقبل ؛ 
ذىباً ولو ؛ 
 أليٌم وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

مْن َأحدىم، عذاٌب  91
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحدىم، عذاٌب اَليم أَليم

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ملُ  مْلءُ  91
وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: نقل حركة الهمزة 
للساكن قبلها مع اإلسكاف، النقل مع 

، النق  ل مع اإلشماـالرـو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 91
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِافتِدىِ  افتدى   91

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  92
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو
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 بالتقليلِاةالتورِ ؛ِباةِالتورِ  التوراة؛ بالتوراة  93
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 93
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراءِافِتىِ  افترى   94
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وما ماحنيفاً و   حنيفاً وما 95

96 
بيٍت وضع ؛ مباركاً 

 وىدىً 
ضع ؛ بيٍت و  
 ىدىً مباركاً و  

بيٍت وضع ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىدىً مباركاً 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِوىِدى وىدىً  96

ءامناً وهلل ؛ سبيبلً  97
 ومن

هلل ؛ ءامناً و  
 منسبيبًل و  

ءامناً وهلل ؛ 
 سبيبًل ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيـٰـأىلْ؛ْيـٰـْاىل يػ ػأىل 98
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 98
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْىلاْْيـٰـأىلْ؛ْيـٰـ يػ ػأىل 99

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن َءامن 99
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عوجاً وأنتم تمأنعوجاً و   عوجاً وأنتم 99
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شهدا ؛ شهدا شهداءُ  99
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 100
 باإلمالةِتتِلـىِ  تتلى   101
 لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  عليُكْم َءايات عليُكْم َءايات 101

101 
ومن يعتصم ؛ 
 مستقيٍم يػ ػأيها

عتصم ؛ ومن ي  
 ػ ػأيهامستقيٍم ي  

ومن يعتصم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم يػ ػأيها

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  101
 مع مٍد أو قصروقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل ْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـْايها يػ ػأيها 102
 فيها ال إمالة تقاتو تقاتو 102

جميعاً وال ؛ إخواناً  103
 وكنتم

ال ؛ جميعاً و  
 كنتمإخواناً و  

جميعاً وال ؛ 
 إخواناً وكنتم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

عليُكْم ِإْذ ؛ كنُتْم  103
لخلف مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد  عليُكْم ِإْذ ؛ كنُتْم َأعدآءً  َأعدآءً 

 السكت
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 فيو ألنو واوي ال إمالة شفا شفا 103
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم َءاياتو لُكْم َءاياتو 103
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ومنكْم أُمة ومنكْم أُمة 104
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمٌة يدعوف دعوفأمٌة ي   أمٌة يدعوف 104
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 104
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 105
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم يـو ـوعظيٌم ي   عظيٌم يـو 105
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجوٌه وتسود تسودوجوٌه و   وجوٌه وتسود 106
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وجوىهْم َأكفرتم تموجوىهْم َأكفر  106

 ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلُمور 109
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 فتح التاء وكسر الجيمب تَػْرِجع عتُػْرجَ  109

لخلف سكت،  ويُزادق وصبًل: لحمزة تحقي خرجتاُ أمٍة  أمٍة ُأخرجت 110
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامروف تْأمروف 110
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  وتومنوف ؛ المومنوف وتْؤمنوف ؛ المؤمنوف 110

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-ولَو  ولْو َءامن 110
 لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

111 
لن يضروكم ؛ أذًى 
 وإف ؛ وإف يقاتلوكم

ضروكم ؛ لن ي  
إف ؛ وإف أذًى و  
 قاتلوكمي  

لن يضروكم ؛ 
أذًى وإف ؛ 
 وإف يقاتلوكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يضروكْم ِإال يضروكْم ِإال 111
 الة لدى الوقف عليهاباإلمِأِذى أذىً  111

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلدبار اأْلَدبار 111
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) معاً   عليِهم ) معاً   112
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بيايات بآيات 112
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 نبيااالَ  األنبياءَ  112

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

قفاً: لحمزة ثبلثة في المتطرفة و و  ؛والسكت
 اإلبداؿ

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْاْ؛ْقاىْـمةٌْ•سوا سواًء ؛ قائمةٌ  113

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 113
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قائمٌة يتلوف تلوفقائمٌة ي   قائمٌة يتلوف 113
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ءانا ءاناءَ  113
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 114

 ااَلخر اآْلخر 114
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 يق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحق
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 114
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفروهفلن يُ  كفروهفلن ي   فلن ُيكفروه 115
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنُهْم َأموالهم عنُهْم َأموالهم 116

لخبلد التحقيق،  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  116
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وأْولػ ػػئ  أْولػ ػػئ شيئاً و   شيئاً وأْولػ ػػئ  116
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 117

ولكْن ؛  ٌر َأصابتص 117
 أنفسهم

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  ولكَن اَنفسهم؛  ٌر َاصابتص
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفأىلكتوْ؛ْفـْاىلكتو فأىلكتو 117
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصر يهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ يػ ػأيها 118
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يالونكم يْألونكم 118
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خبااًل ودوا دواخبااًل و   خبااًل ودوا 118
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •البغضا ؛ البغضا البغضاءُ  118

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَفواىهم مْن َأفواىهم 118
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ْم أكبرصدورىُ  صدورُىْم َأكبر 118
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 118
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْنتماْْىــٰــأنتمْ؛ْىــٰــ ىػػ ػػأنتمْ  119
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ُأْوآلء ىػػ ػػأنتمْ  ىػػ ػػأنتْم ُأْوآلء 119
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوال ؛ أوال أوالءِ  119
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  وتومنوف وتْؤمنوف 119

 ااَلنامل اأْلَنامل 119
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بغيظُكْم ِإف بغيظُكْم ِإف 119
 وقفاً: بإبداؿ الهمزة واواً  تسوىم تسْؤىم 120
 وقفاً: بإبداؿ الهمزة ياءً  سػيػيَػة سػيػئَػة 120

سيئٌة يفرحوا ؛ محيٌط  120
 وإذ

فرحوا ؛ سيئٌة ي  
 إذمحيٌط و  

سيئٌة يفرحوا ؛ 
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن محيٌط وإذ

 شيئاً ِاف شيئاً ِإف 120

في لفظ ) شيئاً   وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل:  وبين اللفظينواإلبداؿ مع اإلدغاـ، 
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ٌم ِاذمَن َاىل  ؛ علي مْن َأىل  ؛ عليٌم ِإذ 121
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 تبوِّئُ  121
 ؛ْتبوِّىْْتبوِّي ؛ 

 تبوِّيُ 

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة تسكن للوقف فيتحد ىذا 

ختلف تقديراً، الوجو عمبلً مع األوؿ وي
، إبداؿ  إبداؿ الهمزة ياء مضمومة مع الرـو

 الهمزة ياء مضمومة مع اإلشماـ
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 121
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم َأف منكْم َأف 122
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 122



 فرش الجزء الرابع                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد لفخ
 

                                                                                                                 213      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ببدٍر وأنتم أنتمببدٍر و   وأنتم ببدرٍ  123
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وأنتْم َأذلة وأنتْم َأذلة 123
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت قوؿ إْذ تَقوؿ 124
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 124

124 
أف يكفيكم ؛ أف 

 يمدكم
يكم ؛ أف كفأف ي  

 مدكمي  
أف يكفيكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يمدكم

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يكفيكْم َأف يكفيكْم َأف 124
 باإلمالةِبِلىِ  بلى   125
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتوكم ويْأتوكم 125
 بفتح الواو مسو مين مسوِّمين 125
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِبشِرىِ  بشرى   126
 وقفاً: تسهيل الهمزةْولتطمْىن ولتطمئن 126
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْخاىْــبني بينػىِٕ خا 127

 ااَلمر اأْلَمر 128
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 شيٌء َاو شيٌء َأو 128

ي لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت ف
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة ستة  ويُزاد

أوجو: نقل حركة الهمزة إلى الياء ثم 
، النقل  إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
مع اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ 
الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، 

التي قبلها إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ  فيها مع الرـو

وبين ؛ الياء التي قبلها فيها مع اإلشماـ
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق : اللفظين

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 128
 لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق  مطلقًا: عليهْم َأو عليهْم أو 128
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 129
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لمن يشاء ؛ من  129
 يشاء ؛ رحيٌم يػ ػأيها

شاء ؛ من لمن ي  
شاء ؛ رحيٌم ي  

 ػ ػأيهاي  

لمن يشاء ؛ 
من يشاء ؛ 
 رحيٌم يػ ػأيها

 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً  129
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 130
 باإلمالة الربِـا الربا 130

مضاعفًة  اتقوامضاعفًة و   مضاعفًة واتقوا 130
 واتقوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااَلرض اأْلَرض 133
لخبلد  يُزادو وصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السرا ؛ السرا السراءِ  134
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •راضالو والضرا ؛  والضراءِ  134

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاحشًة َاو فاحشًة َأو 135
 كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يغفر غفرومن ي   ومن يغفر 135

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 136
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 137
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  138

وىدًى  موعظةوىدًى و   وىدًى وموعظة 138
 وموعظة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يمسسكم مسسكمإف ي   إف يمسسكم 139

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعلوف اأْلَعلوف 139
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 139
 بضم القاؼ قُػرح قَػرح ) معاً   140



 فرش الجزء الرابع                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد لفخ
 

                                                                                                                 215      

 

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلياـ اأْلَياـ 140
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  140
 لخلف السكت ويُزادلتحقيق مطلقًا: لحمزة ا حسبتْم َأف حسبتْم َأف 142
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتموهْاْر رأيتموه 143

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  محمٌد ِاال محمٌد ِإال 144
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْناْْنْ؛ْأفـاْ أف فا  أف 144

144 
ومن ينقلب ؛ فلن 

يضر ؛ شيئاً 
 سيجزيو 

نقلب ؛ ومن ي  
ضر ؛ شيئاً فلن ي  
 سيجزيو  

ومن ينقلب ؛ 
فلن يضر ؛ 
 شيئاً وسيجزي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  144
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت لنفٍس َاف لنفٍس َأف 145
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُمَوجبلً  ُمَؤجبلً  145
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يرد ردومن ي   ومن يرد ) معاً   145
 إدغاـ صغير لحمزة يرد ث واب يرْد ثَواب ) معاً   145
 الةباإلم اـالدناِِ الدنيا 145

 نػوتْو ) معاً   ) معاً   ےنؤتِو  145
وقفاً: أبدؿ أسكن حمزة الهاء فيهما، و 
 الهمزة واواً 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآلخرة 145
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ْوكـْايـن وكأين 146

الراجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه وقفاً: 
كبة حسب األصل من الكلمة وإف كانت مر 

" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 
 األصل ) راجع األصوؿ  

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قولهْم إال قولهْم ِإال 147
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل افناْسر اْْْسرافنا ؛ ووإِ  افناوِإْسر  147



 فرش الجزء الرابع                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد لفخ
 

                                                                                                                 216      

 

 

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح وثبَت اَقدامنا وثبْت َأقدامنا 147
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، وقفاً: التحقيق أو التسهيلِتِاىمـا•ـف؛ِِفآتِاىم فآتاىم 148
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 148

 ااَلخرة اآلخرة 148
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِموِلكم موالكم 150

ِاىمسلطاناًِو مأوِِ سلطاناً ومأواىم 151
سلطاناًِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِاىمومأوِِ

 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِومْأِواىم ومْأواىم 151
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبْئس 151
 باإلمالة وقفاً ِمثِوى مثوىً  151

قكم ؛ إْذ ولقْد َصد 152
 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص دقكم ؛ إذ ت حسونهم َتحسونهم

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْبإذنوْ؛ْبـْاذنو بإذنو 152

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرةااَلمر ؛  اآلخرةاأْلَمر ؛  152
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 خفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، وال يِأرِاكم أراكم 152
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يريد ريدمن ي   من يريد ) معاً   152
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 152
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 152
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 152
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت صعدوف إْذ ُتصعدوف 153
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحٍد والرسوؿ الرسوؿأحٍد و   أحٍد والرسوؿ 153
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِأخرِاكم أخراكم 153
 بالتاء بدؿ الياء، وباإلمالةِتغِشىِ  يغشى   154

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاىمتهمْ  قْد َأىمتهمْ  154
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأىمتهْم أَنفسهم َأىمتهْم أَنفسهم 154
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر ) الثبلثة   اأْلَمر ) الثبلثة   154
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  يُزادو وصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 154
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  154
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شُي ؛ شي   شيءٌ  154
 التحقيق، وقفاً: لحمزة ستة أوجو

 باءكسر الب بُِيوتكم بُػُيوتكم 154
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 154
 لدى الوقف عليهاباإلمالة ِالتِقى التقى 155
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 155
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنهْم ِإف عنهْم ِإف 155
 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا حليٌم يػ ػأيها ػ ػأيهاحليٌم ي   حليٌم يػ ػأيها 155
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلخوانهْم إذا إلخوانهْم إذا 156

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 156
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِغِزى غزىً  156
 بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 156
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر ولئن لئنبصيٌر و   بصيٌر ولئن 156
 األولى بكسر الميم ِمتم ُمتم 157
 بالتاء بدؿ الياء تجمعوف يجمعوف 157
لىى  ول 158 لى ؛ [ ؛ ]ـنىْْولـن ؛ ى  ول] ن ؛ إَلِ  وقفاً: التحقيق أو التسهيل [ىـلَـْالإَلِ

 ِمتْم أو ُمتْم أو 158
مطلقاً: بين اللفظين ، و ولىاأل بكسر الميم

 لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 ااَلمر اأْلَمر 159
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

إف ينصركم ؛ وإف  160
 يخذلكم

نصركم ؛ إف ي  
 خذلكموإف ي  

إف ينصركم ؛ 
 وإف يخذلكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 160

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لنبيٍّ َاف لنبيٍّ َأف 161
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 غل ؛ ومن يغللأف يَ  161
غل ؛ ومن أف ي  
 غللي  

غل ؛ ومن أف يُ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يغلل

 بضم الياء وفتح الغين ل  يُػغَ  يَػُغل   161
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت 161
 باإلمالةِىِ ـتوفِِ توفى   161
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ با باءَ  162
 باإلمالة، ووقفاً أبدؿ الهمزة ألفاً ِومْأِواىم ومْأواىم 162
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبْئس 162
 قفاً: أبدؿ الهمزة واواً و  المومنين المْؤمنين 164

164 
مْن أَنفسهم ؛ مبيٍن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  من اَنفسهم ؛ مبيٍن َاو َأو
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مطلقاً: ضم ىاء ) عليهم  ، وبين اللفظين  عليُهْم َءاياتو عليِهْم َءاياتو 164
 سكتلحمزة التحقيق ويُزاد لخلف ال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاصبتم قْد َأصبتم 165
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قػػلتْم أَنػػى  ؛  165
 ِإفّ أنػػػفسكْم 

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  ِإفّ ؛ أنفسكْم  ىِ ـأَنِِقلتْم 
 السكت

 باإلمالةِىِ ـأنِِ أنى   165

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شيِّ  شِي ؛ شيءٍ  165
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر وما ماقديٌر و   قديٌر وما 165
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىالتقِِ التقى 166
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 166
ػذ 167  : تسهيل الهمزةوقفاً ْيومـْىـذ يومػىِٕ

ػذٍ  167 ػذٍ  أَقرب يومػىِٕ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَقرب يومػىِٕ
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  يمافلبلِ  لئليماف 167
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لْو َأطاعونا ؛ عْن  168
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طاعونا ؛ عَن اَنفسكملَو اَ  أَنفسكم

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وا ؛ فادَرْوا•فادر فادرءوا 168

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل َاحياء بْل َأحياء 169
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أحيا ؛ أحيا أحياءٌ  169
 باإلمالةِءاتِاىم ءاتاىم 170
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خلفهْم أال خلفهْم أال 170
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 170
 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من  وفضٍل وأف   أف  وفضٍل و   وفضٍل وأف   171
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 171
 ضم القاؼب الُقرح الَقرح 172

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واتقَوا َاجر واتقْوا َأجر 172
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة قد ج معوا قْد َجمعوا 173
 باإلمالةِمادىفزِِ فَزادىم 173
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إيماناً  ادىمِْفزِِ فزادىْم إيماناً  173
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إيماناً وقالوا قالواإيماناً و   إيماناً وقالوا 173

 ُسػػػػوُ  ُسػػػػوءٌ  174
 ُسػػػػو  

وقفاً: لحمزة ستة أوجو: النقل مع 
ـ، النقل مع اإلسكاف، النقل مع الرو 

مع إدغاـ التي واواً همزة الاإلشماـ، إبداؿ 
قبلها فيها مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع 
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ  اإلدغاـ بالرـو

 باإلشماـ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تبعواٱسوٌء و تبعواٱسوٌء و   تبعواٱسوٌء و 174

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٍم ِانما عظيٍم ِإنما 174
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ە•أوليا أولياءه 175
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 175

176 
لن يضروا ؛ شيئاً 

 يريد
ضروا ؛ شيئاً لن ي  

 ريدي  
لن يضروا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً يريد

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  176
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 ااَلخرة اآلخرة 176
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٌم ِاف عظيٌم ِإف 176
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةقفًا: و 

 بااِليماف باإليماف 177
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

177 
لن يضروا ؛ شيئاً 
 ولهم ؛ أليٌم وال

ضروا ؛ شيئاً لن ي  
 اللهم ؛ أليٌم و  و  

لن يضروا ؛ 
شيئاً ولهم ؛ 
 أليٌم وال

 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  177
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 177
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الياء بالتاء بدؿ تحَسبن يحَسبن 178
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  ألنفسهم ، لَينفسهم ألنفسهم 178
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألنفسهْم إنما ألنفسهْم إنما 178
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إثماً ولهم لهمإثماً و   إثماً ولهم 178
 اً وقفاً: أبدؿ الهمزة واو  المومنين المْؤمنين 179

وكسر الياء  ،وفتح الميم ،ضم الياء األولى يُػَمػيِّػز يَػِمػيػز 179
 مع التشديد الثانية

شاء ؛ من ي   من يشاء ؛ عظيٌم وال 179
 العظيٌم و  

من يشاء ؛ 
 عظيٌم وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  179
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْـامنوافآمنواْ؛ْفْــْ فآمنوا 179
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 179
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فلكْم أجر فلكْم أجر 179
 بالتاء بدؿ الياء تحَسبن يحَسبن 180
 باإلمالةِءاتِاىم ءاتاىم 180

 ااَلرض اأْلَرض 180
خبلد ل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 إدغاـ صغير لحمزة لقد س مع لقْد َسمع 181

181 
فقيٌر ونحن ؛ حٍق 

 ونقوؿ
حن ؛ فقيٌر ون  
 يقوؿحٍق و  

فقيٌر ونحن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حٍق ويقوؿ

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أغنيا ؛ أغنيا أغنياءُ  181
 بياء مضمومة وفتح التاء كَتبيُ س سَنكُتب 181
 بضم البلـ وقتُلهم وقتَلهم 181

 األنبيا األنبياءَ  181

وصبًل: لحمزة السكت األولى  في الهمزة
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

في الهمزة األخيرة وقفاً: و  ،والسكت
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ

 بالياء بدؿ النوف ويقوؿ ونقوؿ 181

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيديكم أَيديكم قدمتْ  182
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن 183
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما ياتنا ؛ تاكلو يْأتنا ؛ تْأكلو 183
اءكمقد  قْد َجاءكم  183  يخفى إمالة األلف إدغاـ صغير لحمزة، وال جِّ
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قتلتموىْم إف قتلتموىْم إف 183
 باإلمالة، ووقفاً: بالتسهيل مع المد والقصر وااءجِِ جاءوا 184
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 185
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نفسكماْْوأنفسكم ؛ و وأنفسكم 186
 مالة لدى الوقف عليهاباإلِأِذى أذىً  186
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً وإف إفكثيراً و   كثيراً وإف 186
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااُلمور ااْلُمور 186
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاخذ وإْذ َأخذ 187
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  187
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فبيس فبئس 187

188 
أف يحمدوا ؛ أليٌم 

 وهلل
حمدوا ؛ أف ي  

 هللأليٌم و  
أف يحمدوا ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم وهلل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 188
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وااَلرض واأْلَرض 189
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  189
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قديٌر ِاف قديٌر ِإف 189
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض ؛ ااَللباب واأْلَرض ؛ اأْللباب 190
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْآلياتْ؛ْلــْــايات آليات 190

وقعوداً ؛ قياماً  191
 وقعوداً وعلى

قعوداً ؛ قياماً و  
 علىوقعوداً و  

قياماً وقعوداً ؛ 
 وقعوداً وعلى

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 191
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  فقَد َاخزيتو فقْد َأخزيتو 192
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنصارٍ  مْن أَنصارٍ  192
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منادياً ينادي ناديمنادياً ي   منادياً ينادي 193

 لبليماف لئليماف 193
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفآمناْ؛ْفــْـامنا فآمنا 193

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َامنوا أْف ءامنوا 193
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

برِ  اأْلَبرارِ  193 ِاراَلا
لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وبالتقليل وبترقيق الرائين وصبًل ووقفاً 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتنا سيئاتنا 193
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتنا•وءاتنا ؛ و وءاتنا 194
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أني ربهْم أني 195

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذكٍر َاْو ؛ َأُو اُنثى   ذكٍر َأو ؛ َأو أنثى   195
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِأنثِـىِ  أنثى   195
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رف؛ ألكف وأوذوا ف؛ ألكفر  وأوذوا 195
 ) وقاتلوا   وأخر ) وقتلوا   قد ـ وقاتلواوقِتلوا  وقاتلوا وقتلوا 195
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتهم سيئاتهم 195

 ااَلنهارُ  اأْلَنهارُ  195
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِمْأِواىم مْأواىم 197
 فاً: أبدؿ الهمزة ياءً وق وبيس وبئس 197

 ااَلنهارُ  اأْلَنهارُ  198
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

برِ  لؤْلَبرارِ  198 ِارلَلا
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وبالتقليل وبترقيق الرائين وصبًل ووقفاً 

َأىل ؛ قليبلً  منْ  199
 ػِئ آُأْولػ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل ؛ قليبلً ُاْولػآػِئ 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لمن يؤمن ؤمنلمن ي   لمن يؤمن 199
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 199
 بًل ووقفاً: ضم حمزة الهاءوص إليُهم إليِهم 199
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 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  ياتيَػاب؛  بآيات بآيات 199

لهْم أجرىم ؛ ربهْم  199
 إف

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجرىم ؛ ربهْم إف

 
 ( سورة النساء 4) 

 

 قصر وأع مٍد وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـْايها ػأيهايػ   1

1 

نفٍس واحدة ؛ 
واحدٍة وخلق ؛ كثيراً 
ونساًء ؛ ونساًء 

 تقوا ؛ رقيباً وءاتواٱو

احدة ؛ نفٍس و  
خلق ؛ واحدٍة و  
نساًء ؛ كثيراً و  
؛  تقواٱونساًء و  
 ءاتوارقيباً و  

نفٍس واحدة ؛ 
؛ واحدٍة وخلق

كثيراً ونساًء  
تقوا  ٱونساًء و

 رقيباً وءاتوا

 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•ا ؛ تسا•ونسا ونساًء ؛ تساءلوف 1

ـَ  1 ـِ  وااْلَرحا  وااَلرحا
وصبًل: لحمزة السكت بكسر الميم، و 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد
 والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 2
 باإلمالةِتاِمىِ الا ى  اليتام 2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 2

2 
أموالهْم إلى أموالكْم 

 أموالهْم إلى أموالكْم إنو  إنو
مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 

  السكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً وإف إفكبيراً و   كبيراً وإف 2
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عاً   خفتْم أال ) م خفتْم أال ) معاً   3

طاب ؛ ؛  ى  اليتام 3
ِ؛ِمثِنِ الاتامِِ ى  ؛ أدن ى  مثن  باإلمالةِابِ؛ِأدِنِ ِ؛ِ ِِى 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  3

 فواحدًة َأو ؛  3
 ملكْت أَيمانكم 

 فواحدًة َاو ؛ 
 ملكَت اَيمانكم 

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 4
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  4

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  4

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

زة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهم
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

 إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 بلها فيهاوقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء وإدغاـ ما ق ىني اً ؛ مري اً  ىنيئاً ؛ مريئاً  4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مريئاً وال مريئاً و ال مريئاً وال 4
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  توتوا تْؤتوا 5
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السفها السفهاءَ  5

5 
رزقوىم ؛ ٱقياماً و

 بتلواٱمعروفاً و
  رزقوىمٱقياماً و  

 بتلواٱمعروفاً و  
 رزقوىمٱقياماً و
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بتلواٱفاً ومعرو 

 باإلمالةِالاتاِمىِ  ى  اليتام 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  انستم-فإَف  فإْف َءانستم 6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم ) معاً   ؛ عليُهم إليِهم )معاً  ؛ عليِهم 6

إليهْم أمواىم ) معاً     6
 دفعتْم إليهم

 إليهْم أمواىم ) معاً   ؛ 
 دفعتْم إليهم 

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
  السكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تاكلوىا ؛ فلياكل تْأكلوىا ؛ فليْأكل 6

إسرافاً وبداراً ؛ أف  6
 يكبروا

بداراً ؛ إسرافاً و  
 كبرواأف ي  

اً وبداراً  إسراف
 أف يكبروا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وبداراً َاف وبداراً َأف 6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِوكِفىِ  ى  وكف 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلقربوف ) معاً    واأْلَقربوف ) معاً   7
 تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتال
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وللنسا ؛ وللنسا وللنساءِ  7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مفروضاً وإذا مفروضاً و إذا مفروضاً وإذا 7
ِ؛ِالاتاِمىِ  ى  ؛ اليتام ى  القرب 8  باإلمالة فيهماِالقرِب 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وليخش معروفاً  معروفاً و ليخش معروفاً وليخش 8

ِضِعافاًِ ضعافاً  9
؛ِِضِعافاًِ
ِضعافاًِ

لحمزة بخلف عن خبلد إمالة األلف التي 
 بعد العين، والوجو اآلخر لخبلد ىو الفتح

 باإلمالة افواخِِ خافوا 9
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 9
9-

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح سديداً ِاف   سديداً * إف   10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوف ) معاً   يْأكلوف ) معاً   10
 باإلمالةِالاتاِمىِ  ى  اليتام 10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظلماً ِانما  ظلماً ِإنما 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ناراً وسيصلوف ؛  10
 سعيراً يوصيكم

سيصلوف ؛ ناراً و  
 وصيكمسعيراً ي  

 ناراً وسيصلوف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سعيراً يوصيكم

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااُلنثيين اأْلُنثيين 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

11 
ولٌد وورثو ؛ وصيٍة 

؛ حكيماً يوصي 
 ولكم

ولٌد و ورثو ؛ 
وصيٍة ي وصي ؛ 
 حكيماً و لكم

ولٌد وورثو ؛ 
وصيٍة يوصي ؛ 
 حكيماً ولكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 كسر الهمزة، ووقفاً: التحقيق أو التسهيلب فؤِلمو فؤلُمو ) معاً   11

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اباؤكم-ديٍن  ديٍن َءاباؤكم 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أقرب أيهمْ  أيهْم أقرب 11

 أزواجكْم إف ؛  12
 تركتْم إف

 إف ؛  أزواجكمْ 
 تركتْم إف 

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
  السكت
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12 

وصيٍة يوصين ؛ ديٍن 
ولهن ؛ ديٍن وإف ؛ 

امرأٌة  رجٌل يورث ؛
ولو ؛ وصيٍة يوصى  ؛ 

 مضاٍر وصية

وصيٍة ي وصين ؛ 
ديٍن و لهن ؛ ديٍن 
و إف ؛ رجٌل 
ي ورث ؛ امرأٌة 
و لو ؛ وصيٍة 

ي وصي ؛ مضاٍر 
 و صية

وصيٍة يوصين  
ديٍن ولهن ؛ 
ديٍن وإف ؛ 
رجٌل يورث ؛ 
امرأٌة ولو ؛ 

وصيٍة يوصي ؛ 
 مضاٍر وصية

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزة ةاْْمرٱ مرأةٱ 12

كبللًة َأو ؛ أٌخ َأو  12
 أخت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كبللًة َاو ؛ أٌخ َاُو ُاخت 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شركا ؛ شركا شركاءُ  12
 بعدىا بدؿ األلفبكسر الصاد وياء  يوِصي بها بها ى  يوصَ  12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يطع طعومن ي   ومن يطع 13

 ااَلنهار اأْلَنهار 13
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ومن يعص ؛ مهيٌن  14
 ػػتيوالػػ  

عص ؛ ومن ي  
 ػػتيالػػ  مهيٌن و  

ومن يعص ؛ 
 ػػتيمهيٌن والػػ  

 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 15
 كسر الباءب الِبُيوت البُػُيوت 15
 اإلمالةبِيتوِفاىن يتوفاىن 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فسبيبًل واللذا فسبيبًل و اللذا فسبيبًل واللذا 15
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيانها يْأتيانها 16

 ذوىماػا•ػفآذوىما ؛ ف فآذوىما ؛ وأْصَلحا 16
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحااْْو؛  وأْصَلحا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيماً ِاف رحيماً ِإف 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 الُسػػػو ؛ الُسػػوّ  الُسػػوءَ  17

الهمزة إلى وقفاً: لحمزة وجهاف: نقل حركة 
الواو ثم إسكاف الواو للوقف، إبداؿ الهمزة 
واو مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها ثم 

 اإلسكاف للوقف
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيماً وليست حكيماً و ليست حكيماً وليست 17
 ؿ ياءً اإلبداوقفاً:  السيَيات السيئات 18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ػػنػػػ  الْػػػٔ  ػػنػػػ  الْػػػٔ  18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

؛  ػِئ آُأْولػكفاٌر  18
 عذاباً أَليماً 

 ؛  ػِئ آُاْولػكفاٌر 
 عذاباً اَليماً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهاأليماً يػػ   ػػأيهاػػ  أليماً ي   ػػأيهاأليماً يػػ   18
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أف لكمْ  لكْم أف 19
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  19
 بضم الكاؼ ُكرىاً  َكرىاً  19

19 

كرىاً وال ؛ أف يأتين  
ة وعاشروىن ؛ مبين

شيئاً ويجعل ؛ كثيراً 
 وإف

كرىاً و ال ؛ أف 
ي أتين ؛ مبينة 
و عاشروىن ؛ 
شيئاً و يجعل ؛ 

 كثيراً و إف

كرىاً وال ؛ أف 
يأتين ؛ مبينة 
وعاشروىن ؛ 
شيئاً ويجعل ؛ 

 كثيراً وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 19
 باإلمالةِفعِسىِ  ى  فعس 19

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  19
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تمدوإَف اَر  وإْف َأردتم 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

20 
 زوٍج وءاتيتم ؛ بهتاناً 
 وإثما ؛ مبيناً وكيف

زوٍج و ءاتيتم ؛ 
بهتاناً و إثما ؛ 
 مبيناً و كيف

زوٍج وءاتيتم ؛ 
بهتاناً وإثما ؛ 
 مبيناً وكيف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف ِوءاتاتْمِإحِداىن وءاتيتْم إحداىن 20
 مطلقاً ، واإلمالة في ) إحداىن   السكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تاخذوا ؛ أتاخذونو  ذوا ؛ أَتْأخذونوتْأخ 20

 شيئاً اَتاخذونو شيئاً أَتْأخذونو 20

 ويُزادفي لفظ )شيئاً  وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل واإلبداؿ 

وصبًل: لحمزة بين اللفظين و مع اإلدغاـ، 
لحمزة لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادتحقيق 

، واإلبداؿ  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 
 واضح كما سبق

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاخذونو  تْأخذونو 21

ِوقَدَِافِضىِ   ى  وقْد َأفض 21
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
   وصبلً ووقفاً  ى  وباإلمالة في ) أفض

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضكْم إلى إلى  بعضكمْ  21

بعٍض وأخذف ؛  21
 غليظاً وال

بعٍض و أخذف ؛ 
 غليظاً و ال

بعٍض وأخذف  
 غليظاً وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التسهيل مع الطوؿ والقصرْءاباوْكم ءاباؤكم 22
 خمسة القياس وقفاً: لحمزة •النسا ؛ النسا النساءِ  22
 إدغاـ صغير لحمزة قد س لف قْد َسلف 22

22 
فاحشًة ومقتاً ؛ ومقتاً 

 وساء
فاحشًة و مقتاً ؛ 
 ومقتاً و ساء

فاحشًة ومقتاً  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومقتاً وساء

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وسا وساءَ  22
  لخلف السكت ويُزادمزة التحقيق مطلقًا: لح عليكْم أمهاتكم  عليكْم أمهاتكم 23

23 
اأْلَخ، اأْلُخت، 

 ااَلخ، ااُلخت، ااُلختين  اأْلُختين
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصبلبكم  مْن َأصبلبكم 23
 سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة قد س لف قْد َسلف 23

رحيماً  رحيماً والمحصنات 23
 و المحصنات

رحيماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والمحصنات
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانكم  ملكْت أَيمانكم  24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةقفًا: و 

 ِحلاْْو؛  وُأِحل فآتوىن؛  وُأِحل 24
 توىنػا•ػف؛  فآتوىن

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأموالكم ؛ بَيموالكم بأموالكم 24
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  24
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق  مطلقًا: أف ذلكمْ  ذلكْم أف 24

فريضًة وال ؛ حكيماً  24
 ومن

ال ؛ فريضًة و  
 منحكيماً و  

فريضًة وال ؛ 
 حكيماً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

طوالً َأف ؛ ملكْت  25
 أَيمانكم ؛ فإْف أَتين

طوالً َاف ؛ ملكَت اَيمانكم ؛ فإف 
 اَتين 

سكت، لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

25 
أف ينكح ؛ 

مسافحاٍت وال ؛ 
 رحيٌم يريد

أف ي نكح ؛ 
مسافحاٍت و ال ؛ 

 رحيٌم ي ريد

أف ينكح ؛ 
 ؛مسافحاٍت وال
 رحيٌم يريد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 الهمزة واواً  وقفاً: أبدؿ المومنات ) معاً   المْؤمنات ) معاً   25

 بإيمانكم ؛ وآتوىن 25
ْمانكمـمانكمْ؛ْبـْايـبإي

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوىن•؛ و وآتوىن

 بفتح الهمزة والصاد َأحَصن ُأحِصن 25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم واهلل اهللحكيٌم و   حكيٌم واهلل 26

أف يتوب ؛ عظيماً  27
 يريد

أف ي توب ؛ 
 عظيماً ي ريد

 أف يتوب ؛
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيماً يريد

28 
أف يخفف ؛ ضعيفاً 

 ػػأيهايػػ  
أف ي خفف ؛ 

 ػػأيهاضعيفاً ي ػػ  
أف يخفف ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهاضعيفاً يػػ  

نساف 28  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا كلواتأْ  29
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم ِإف  أنفسكْم ِإف 29
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً ومن منرحيماً و   رحيماً ومن 29

30 
ومن يفعل ؛ عدواناً 
 وظلماً ؛ ناراً وكاف

ومن ي فعل ؛ 
عدواناً و ظلماً ؛ 

 كافناراً و  

ومن يفعل ؛ 
عدواناً وظلماً  

 ناراً وكاف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يسيراً ِاف يسيراً إف 30
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: بتسهيل الهمزة مع المد والقصرْكباىْــر كبائر 31
 ياءً بدؿ الهمزة أوقفاً:  سيَياتكم سيئاتكم 31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كريماً وال الكريماً و   كريماً وال 31
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وللنسا ؛ وللنسا وللنساءِ  32
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وَسػػلوا ػػلواوْسػػٔ  32

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  32
 لحمزة أربعة أوجوتحقيق، وقفاً: ال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليماً ولكل عليماً و لكل عليماً ولكل 32

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلقربوف واأْلَقربوف 33
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َعَقَدَت اَيمانكم َعَقَدْت أَيمانكم   33
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفآتوىمْ؛ْفــْـاتوىم فآتوىم 33
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نصيبهْم ِإف نصيبهْم ِإف 33

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  33
 أربعة أوجو لحمزةالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  34

بعٍض وبما ؛ كبيراً  34
 وإف

بعٍض و بما ؛  
 كبيراً و إف

بعٍض وبما ؛ 
 كبيراً وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

مْن َأموالهم ؛ فإْف  34
 َأطعنكم ؛ سبيبلً ِإف

مَن اَموالهم ؛ فإَف َاطعنكم ؛ 
 سبيبًل ِاف 

لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىلو ؛ مَن َاىلها مْن َأىلو ؛ مْن َأىلها 35
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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35 
إف يريدا ؛ إصبلحاً 
يوفق ؛ خبيراً 

 واعبدوا

دا ؛ ريإف ي  
وفق ؛ إصبلحاً ي  
 اعبدواخبيراً و  

إف يريدا ؛ 
إصبلحاً يوفق  
 خبيراً واعبدوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

36 
شيئاً وبالوالدين ؛ 
 إحساناً وبذي

؛ شيئاً و بالوالدين
 بذيإحساناً و  

 شيئاً وبالوالدين
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إحساناً وبذي

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  36
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

36 
) معاً   ؛  ى  القرب
ِ)ِمعاًِ(ِِ؛ِ ى  اليتامو  ِِوالقربِـى   باإلمالةِالاتاِمـى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانكمْ  ملكْت أَيمانكمْ  36
 لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيمانكْم إف  أَيمانكْم إف  36
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 37
 بفتح الباء والخاء بالػبَػَخػل بالػبُػْخػل 37
 باإلمالةِءاتِاىم ءاتاىم  37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة الذينُمهيناً و  ُمهيناً و الذين ُمهيناً والذين 37

 ريَػا رئَػاءَ  38
لحمزة وقفاً: في الهمزة األولى اإلبداؿ ياًء، 

 وفي الثانية ثبلثة اإلبداؿ
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 38

 ااَلخر اآْلخر 38
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

38 
ن يكن ؛ قريناً وم

 وماذا
ومن ي كن ؛ قريناً 

 و ماذا
ومن يكن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريناً وماذا

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ فسا فساءَ  38
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوا-لَو  لْو َءامنوا 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

 ااَلخر اآْلخر 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليماً ِاف عليماً ِإف 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ذرٍة وإف ؛ حسنًة  40
 يضاعفها

إف ؛ حسنًة ذرٍة و  
 ضاعفهاي  

ذرٍة وإف ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسنًة يضاعفها

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوت ويْؤت 40
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  وجيػنا؛ جينا  وجػئنا ؛جئػنا  41

41 
بشهيٍد وجئنا ؛ 

ػذشهيداً   يومػىِٕ
بشهيٍد و جئنا ؛ 

ػذي  شهيداً   ومػىِٕ
وجئنا   بشهيدٍ 
ػذشهيداً   لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ

 ىػ ؤالءِ  41
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
ػذ 42  زةوقفاً: تسهيل الهمْيومـْىـذ يومػىِٕ

ػذٍ  42 يود ؛ حديثاً  يومػىِٕ
 ػػأيهايػػ  

ػذٍ  ي ود ؛  يومػىِٕ
 ػػأيهاحديثاً ي ػػ  

ػذ يود ؛  يومػىِٕ
 ػػأيهاحديثاً يػػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اإلمالةبفتح التاء، وبَِتَسـوِّىِ  ى  و  ػُتسَ  42
 وصبًل: ضم حمزة الهاء رضُهم األبػ رضِهم األبػ 42

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ضااَلر  اأْلَرض 42
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالة، مع ِسكاِرىِ  ى  سكار  43
 االحتراز من إمالة األلف التي قبل الراء

43 
جنباً ِإال ؛ سفٍر َأو ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل جنباً ِاال ؛ سفٍر َاو ؛ غفوراً اَلم  غفوراً أَلم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِمرِضىِ  ى  مرض 43
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، و  اجِِ َجاء 43
 حذؼ حمزة األلف لمستم المستم 43
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  43

 وأيديكْم إف وأيديكْم إف 43
ظ ) وأيديكم   وقفاً: التحقيق أو في لف

التسهيل، وبين اللفظين مطلقاً: لحمزة 
  التحقيق ويُزاد لخلف السكت
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التحقيق أو اإلبداؿ  : في الهمزة األولىوقفاً ْبأعداىْـكمْ؛ْبَيعداىْـكم بأعدائكم 45
 ، وفي الثانية التسهيل مع المد والقصرياءً 

ِ)ِمعاًِ( ) معاً   ى  وكف 45  مالةباإلِوكِفى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِولااًِوكِفىِ ِكِفىِ ولااًِوِ  ولياً وكفى   45

مسمٍع وراعنا ؛ قليبلً  46
 يػػ ػػأيها

راعنا ؛ مسمٍع و  
 ػػ ػػأيهاي  قليبلً 

مسمٍع وراعنا  
 يػػ ػػأيهاقليبلً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنهم ولْو أَنهم 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مفعوالً ِاف مفعوالً ِإف 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أف يشرؾ ؛ لمن  48
 يشاء ؛ ومن يشرؾ

أف ي شرؾ ؛ لمن 
شاء ؛ ومن ي  

 شرؾي  

أف يشرؾ ؛ 
لمن يشاء ؛ 
 ومن يشرؾ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  48
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِافِتىِ   ى  افتر  48

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيماً اَلم عظيماً أَلم 48
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  ةلحمز وقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 49
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  49
ِ  ى  وكف 50  باإلمالة ِوكِفى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيناً اَلم مبيناً أَلم 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 51

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  51
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 باإلمالة أىِدى أىدى 51
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  ْولػػ  ػػِئ اُ سبيبًل  ْولػػ  ػػِئ أُ سبيبًل  51
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 التسهيل مع المد أو القصر وقفاً: ُأْولػػ  ػػِئ وفي 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يلعن ومن ي لعن ومن يلعن 52

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق  وصبًل: نصيراً اَـ نصيراً أـَ 52
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتوف يْؤتوف 53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نقيراً اَـ نقيراً أَـ 53
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِءاتِاىم ءاتاىم 54

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-فقَد  نافقْد ءاتي 54
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناىم•وءاتيناىم  ؛ و وءاتيناىم 54

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن َءامن 55
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِوكِفىِ  ى  وكف 55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سعيراً ِاف سعيراً ِإف 55
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  اياتنابآياتنا ؛ بيَ  بآياتنا 56
 أدغم التاء في الجيم لودىمنضجت ج   نضجْت ُجلودىم 56
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيماً والذين الذينحكيماً و   ذينحكيماً وال 56

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 57
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 مطهرٌة و ندخلهم مطهرٌة وندخلهم 57
مطهرٌة 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وندخلهم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظليبلً ِاف ظليبلً ِإف 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامركم يْأمركم 58
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أف يأمركمْ  يْأمركْم أف 58
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تُػَودوا تُػَؤدوا 58
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ناتااَلما اأْلَمانات 58
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 فتح النوفب نَِعم ا نِِعم ا 58
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهابصيراً يػ   ػػأيهاػ  بصيراً ي   ػػأيهابصيراً يػ   58

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر  59
 لحمزة النقل والسكت  التحقيق، وقفاً:

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  59
 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوف تْؤمنوف 59

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 59
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيٌر وأحسن أحسنخيٌر و   خيٌر وأحسن 59
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأحسنْ؛ْوْاحسن وأحسن 59

 م لتاويبلً اَ  تْأويبلً أَلم 59

، وبين في ) تأويبًل   ألفاً الهمزة  وقفاً: أبدؿ
لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين 

 ويُزادسكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
  تلخلف سك

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم ءامنوا أنهْم ءامنوا 60

60 
أف يتحاكموا ؛ أف 

يكفروا ؛ أف يضلهم  
 بعيداً وإذا

أف ي تحاكموا ؛ 
أف ي كفروا ؛ أف 
ي ضلهم ؛ بعيداً 

 و إذا

أف يتحاكموا ؛ 
أف يكفروا ؛ 
أف يضلهم ؛ 
 بعيداً وإذا

 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُد اِمُروا قْد ُأِمُروا 60
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تعالوِا ِالى تعالْوا ِإلى 61
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

62 
قدمْت أَيديهم ؛ إَف 
َأردنا ؛ وتوفيقاً 

 ْولػػ  ػػِئ أُ 

 قدمَت اَيديهم ؛ إَف َاردنا
  ْولػػ  ػػِئ اوتوفيقاً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفاً: 

  سكت
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وؾاءجِِ َجاءوؾ 62
 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل إحساناً وتوفيقاً  إحساناً و توفيقاً  إحساناً وتوفيقاً  62
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بليغاً وما بليغاً و ما بليغاً وما 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 64
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنهم ولْو أَنهم 64
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إذ أَنهمْ  أَنهْم إذ 64
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وؾاءجِِ َجاءوؾ 64
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 65
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد تسليماً ولو تسليماً و لو تسليماً ولو 65

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنا ؛ ولَو اَنهم  ولْو أَنا ؛ ولْو أَنهم 66
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 66

عليهْم أف ؛ أنفسكْم  66
 أو

زة التحقيق ويُزاد لخلف مطلقًا: لحم عليهْم أف ؛ أنفسكْم أو 
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تثبيتاً وإذا إذاتثبيتاً و   تثبيتاً وإذا 66
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لــْـاتيناىمآلتيناىم ؛  آلتيناىم 67

عظيماً  عظيماً ولهديناىم 67
 و لهديناىم

عظيماً 
 ولهديناىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً اطِصرَ  68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيماً ومن منمستقيماً و   مستقيماً ومن 68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يطع ومن ي طع ومن يطع 69
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 69
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •هداوالشهدا ؛ والش والشهداءِ  69
 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 70
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهاعليماً يػػ   ػػأيهاػػ  عليماً ي   ػػأيهاعليماً يػػ   70

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ثباٍت َاو  ثباٍت َأو 71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً وإف   جميعاً و إف   وإف   جميعاً  71
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  ليبطَين ليبطئن 72

72 
فإْف َأصابتكم ؛ قْد 
 أَنعم ؛ َلْم َأكن

 فإَف َاصابتكم 
 قَد اَنعم ؛ َلَم اَكن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهيداً ولئن شهيداً و لئن شهيداً ولئن 72

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاصابكم ولئْن َأصابكم 73
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْكـْان كأف 73  وقفاً: التحقيق أو التسهيلْكأنْ؛
 اءبالياء بدؿ الت يكن تكن 73
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػليتنيمودٌة يػػػ   ػػليتنيمودٌة ي ػػػ   ػػليتنيمودٌة يػػػ   73
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 74

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ة بااَلخر  ةباآْلخر  74
 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

ومن يقاتل ؛ عظيماً  74
 وما

ومن ي قاتل ؛ 
 ماً و ماعظي

ومن يقاتل ؛ 
 عظيماً وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فيقتَل َاو فيقتْل َأو 74
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخبلد إدغاـ الباء في الفاء يغلب ف سوؼ يغلْب َفسوؼ يغلْب َفسوؼ 74
 واواً دؿ الهمزة وقفاً: أب نوتيو نْؤتيو 74
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والنسا ؛ والنسا والنساءِ  75
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جعلٱولياً و جعلٱولياً و   جعلٱولياً و 75
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  76

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ضعيفاً اَلم ضعيفاً أَلم 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 77
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاشد ؛ فتيبلً اَينما  َأْو َأشد ؛ فتيبلً أَينما 77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة فيهماِىِ الدناِـاِ؛ِاتقِِ ى  الدنيا ؛ اتق 77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ةقليٌل واآْلخر  ةقليٌل و اآْلخر  ةقليٌل واآْلخر  77
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ة وااَلخر  ةواآْلخر  77
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 اء ياءً أبدؿ الت يظلموف تظلموف 77

78 
مشيدٍة وإف ؛ حسنٌة 
 يقولوا ؛ سيئٌة يقولوا

مشيدٍة وإف ؛ 
حسنٌة ي قولوا ؛ 
 سيئٌة ي قولوا

مشيدٍة وإف ؛ 
حسنٌة يقولوا ؛ 
 سيئٌة يقولوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  سيػيَػة سيئة 78

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  78
 •الـٰــوْْالْ؛ْىىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  سيػيَػة سيئة 79
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ى  رسوالً وكف ى  كفرسوالً و   ى  رسوالً وكف 79
 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 79

من يطع ؛ حفيظاً  80
 ويقولوف

من ي طع ؛ 
 حفيظاً و يقولوف

من يطع ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ويقولوفحفيظاً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فقَد َاطاع فقْد َأطاع 80
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـتولِِ ى  تول 80
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم معليهِ  80
 إدغاـ متجانسين كبير بي ت ط ائفة بي َت طَائفة 81
 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 81

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكيبًل اَفبل وكيبًل َأفبل 81
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 حركة الهمزة للراء مع حذفهاوقفاً: بنقل  القَراف القرءاف 82
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيًر وإذا إذاكثيًر و   كثيًر وإذا 82

األلف، وبين اللفظين مطلقًا: لحمزة  بإمالة أمر ىمْ اءجِِ جاءىْم أمر 83
  التحقيق ويُزاد لخلف السكت

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمن ؛ ااَلمر اأْلَمن ؛ اأْلَمر 83
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 84
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِعِسـى عسى 84

84 
أف يكف ؛ بأساً 

 وأشد
أف ي كف ؛ بأساً 

 و أشد
أف يكف ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأساً وأشد

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  باساً  ؛بػاس  بػأساً  ؛بأس  84

85 
من يشفع ) معاً   ؛ 
حسنٌة يكن ؛ سيئٌة 
 يكن ؛ مقيتاً وإذا

من ي شفع )معاً   
حسنٌة ي كن ؛ 
سيئٌة ي كن ؛ 
 مقيتاً و إذا

 من يشفع )معاً 
   ؛ حسنٌة يكن
سيئٌة يكن ؛ 
 مقيتاً وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ياءً الهمزة  قرأ بإبداؿ :وقفاً  سيػيَػة سيئة 85

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  شيءٍ   85
 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

  شِي ؛ شيِّ  شيءٍ   86
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
  كتلخلف الس ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلى ليجمعنكمْ  ليجمعنكْم إلى 87

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاصدؽ ومْن َأصدؽ 87
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إشماـ الصاد صوت الزايْأص دق أصدؽ 87
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  فَيتين فئتين 88

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاضل مْن َأضل 88
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

88 
ومن يضلل ؛ سبيبلً 

 ود وا
ومن ي ضلل ؛ 
 سبيبًل و د وا

ومن يضلل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل ود وا

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ا•سوا سواءً  89
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أولياء منهمْ  منهْم أولياء 89
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  89
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولياً وال ولياً و ال ولياً وال 89

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيراً ِاال نصيراً ِإال 89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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ميثاٌؽ َأو ؛وألقْوا  90
 ِإليكم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وألقوِا ِاليكم  ميثاٌؽ َاو ؛
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وكماءجِِ َجاءوكم  90
 إدغاـ صغير لحمزة حصرت ص دورىم حصرْت ُصدورىم 90

صدورىْم أف  90
 يقاتلوكْم أو

لقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف مط صدورىْم أف يقاتلوكْم أو 
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يقاتلوكم أف ي قاتلوكم أف يقاتلوكم 90
 ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ،باإلمالةِِشـا َشاء 90
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 90

91 
أف يأمنوكم ؛ مبيناً 

 وما
أف ي أمنوكم ؛ 

 و مامبيناً 
أف يأمنوكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيناً وما

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما يامنوكم ، ويامنوا يْأمنوكم ، ويْأمنوا 91
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 91

92 
 مْؤمن ) األربعة   ؛
 مْؤمنة ) الثبلثة  

 مومن ) األربعة   ؛ 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة   مومنة ) الثبلثة  

92 
 لمؤمٍن أف ؛ مؤمناً إال 
 مسلمٌة إلى ) معاً  

ال ؛ مسلمٌة اِ ف ؛ مؤمناً اَ لمؤمٍن 
 لى ) معاً   اِ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

92 

 اً ػػػػٔ خطأف يقتل ؛ 
ومن؛ مؤمنٍة ودية ؛ 

ؤمنٍة أف يصدقوا ؛ م
 وإف ؛ حكيماً ومن

 اً ػػػػٔ خطأف ي قتل ؛ 
و من ؛ مؤمنٍة 
و دية ؛ أف 

ي صدقوا ؛ مؤمنٍة 
و إف ؛ حكيماً 

 و من

أف يقتل ؛ 
ومن ؛  اً ػػػػٔ خط

مؤمنٍة ودية ؛ 
أف يصدقوا ؛ 
مؤمنٍة وإف ؛ 
 حكيماً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التسهيلْــْــاًْـخط اً ػػػػٔ خط 92

93 
ومن يقتل ؛ عظيماً 

 ػػأيهايػػ  
ومن ي قتل ؛ 

 ػػأيهاعظيماً ي ػػ  
ومن يقتل ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهاعظيماً يػػ  

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومناً  مْؤمناً  93

 واػتػبػثػتػف وا ) معاً  ػنػيػبػتػف 94
اء، وباء ببثاء بدؿ ال)فيهما  قرأ حمزة 

 ، وتاء بدؿ النوفمشددة بدؿ الياء
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ى  لمَن اَلق ى  لمْن أَلق 94
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِـألقِِ ؛ الدنيا ى  ألق 94  باإلمالةِاـالدناِِى 
 بحذؼ األلف الس َلمَ  الس بَلـَ  94
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومناً  مْؤمناً  94
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ْؤمنينالم 95
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بأموالهم ؛ بَيموالهم بأموالهم 95
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأنفسهمْ؛ْوْانفسهم وأنفسهم 95

درجًة وُكبل ؛ وُكػبلا  95
 وعد

درجًة و ُكبل ؛ 
 وُكػبلا و عد

درجًة وُكبل ؛ 
 وُكػبلا وعد

 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف

 باإلمالةِىِ ـاحلسنِِ ى  الحسن 95

ومغفرًة ورحمة ؛  96
 ورحمًة وكاف

رحمة ؛ ومغفرًة و  
 كافورحمًة و  

ومغفرًة ورحمة  
 ورحمًة وكاف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيماً ِاف   رحيماً ِإف   96
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِتوِفاىم توفاىم 97

 ااَلرض اأْلَرض 97
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

تكْن َأرض ؛ مصيراً  97
 ِإال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تكَن َارض ؛ مصيراً ِاال
 خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ألفاً باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ِماِواىم مْأواىم 97
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والنسا ؛ والنسا والنساءِ  98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيلًة وال حيلًة و ال حيلًة وال 98
 لدى الوقف عليهاباإلمالة ِعِسـى عسى 99

 أف يعفو ؛ غفوراً ومن 99
؛ غفوراً أف ي عفو 
 و من

أف يعفو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غفوراً ومن
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100 

ومن يهاجر ؛ كثيراً 
وسعة ؛ وسعًة ومن ؛ 
ومن يخرج ؛ رحيماً 

 وإذا

ومن ي هاجر ؛  
كثيراً و سعة ؛ 
وسعًة و من ؛ 
ومن ي خرج ؛ 
 رحيماً و إذا

ومن يهاجر ؛ 
كثيراً وسعة ؛ 
وسعًة ومن ؛ 
ومن يخرج ؛ 

 وإذارحيماً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 100
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مهاِجراً ِالى مهاِجراً ِإلى 100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل: ااَلرض اأْلَرض 101
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جناٌح َاف جناٌح َأف 101
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أف خفتمْ  خفتْم أف 101

101 
أف يفتنكم ؛ مبيناً 

 وإذا
فتنكم ؛ أف ي  

 إذامبيناً و  
أف يفتنكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيناً وإذا

102 
وإذا ؛ فأقمت ؛ فإذا  

 وأمتعتهموأسلحتهم ؛ 
وإذا ؛ فأقمت ؛ فإذا ؛ 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وأسلحتهم ؛ وأمتعتهم

وليْأخذوا) معاً   ؛  102
 ولتْأت

 : أبدؿ الهمزة ألفاً وقفاً  ولياخذوا ) معاً   ؛ ولتات

102 
من ورائكم ؛ ميلًة 
 واحدة ؛ واحدًة وال

من و رائكم ؛ 
ميلًة و احدة ؛ 
 واحدًة و ال

من ورائكم ؛ 
ميلًة واحدة ؛ 
 واحدًة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

102 
؛ عْن  ى  طائفٌة ُأخر 

 َأسلحتكم ؛ مطٍر َأو
؛ عَن َاسلحتكم ؛  ى  طائفٌة اخر 

 مطٍر َاو 
لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و 

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  102

102 
عليكْم إف ؛ بكْم 
 أذًى ؛ حذركْم إف

عليكْم إف ؛ بكْم أذًى ؛ حذركْم 
 إف 

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
  السكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِأِذى  أذىً  102
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 باإلمالةِىِ مرضِِ ى  مرض 102

103 
قياماً وقعوداً ؛ 
وقعوداً وعلى ؛ 

 موقوتاً وال

قعوداً ؛ قياماً و  
على ؛ وقعوداً و  

 الموقوتاً و  

قياماً وقعوداً ؛ 
وقعوداً وعلى  

 موقوتاً وال
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  طماننتمٱ طمأننتػمٱ 103
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نيالمومن نالمْؤمني 103
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بتغاٱبتغا ؛ ٱ بتغاءِ ٱ 104

تْألموف ) معاً   ؛  104
 يْألموف

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تالموف ) معاً   ؛ يالموف 

لخلف سكت،  ويُزادقيق وصبًل: لحمزة تح حكيماً ِانا حكيماً ِإنا 104
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِأرِاك أراؾ 105

 خصيماً و استغفر خصيماً واستغفر 105
خصيماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واستغفر

 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ رحيماً وال رحيماً و ال رحيماً وال 106
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إف أنفسهمْ  أنفسهْم إف 107

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خواناً اَثيماً  خواناً أَثيماً  107
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م أثيماً يستخفوف أثيماً ي ستخفوف أثيماً يستخفوف 107
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إذ معهمْ  معهْم إذ  108
 باإلمالةِيرِضىِ  ى  يرض 108

ْىـــٰـْانتم ػػأنتمىػػػ   109
تسهيل الهمزة مع المد تحقيق أو وقفاً: 

 والقصر

 ىػ ؤالءِ  109
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 حقيق مع مد، أوالهمزة األولى الت فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 109
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109 
فمن يجادؿ ؛ أم ن 
 يكوف ؛ وكيبلً ومن

فمن ي جادؿ ؛ 
كوف ؛ أم ن ي  

 منوكيبًل و  

فمن يجادؿ ؛ 
أم ن يكوف ؛ 
 وكيبًل ومن

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 109

ومن يعمل ؛ رحيماً  110
 ومن

ومن ي عمل ؛ 
 رحيماً و من

ومن يعمل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً ومن

 اً و  سُ اً ؛ وَ سُ  ُسوءاً  110
، وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها

 افيه اقبلهإدغاـ ما  مع واواً إبداؿ الهمز  أو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سوءاً َاو سوءاً َأو 110
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

111 
ومن يكسب ؛ 
 حكيماً ومن

ومن ي كسب ؛ 
 حكيماً و من

ومن يكسب  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيماً ومن

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  يكسِب ِاثماً  يكسْب ِإثماً  111
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ومن يكسب ؛ بهتاناً  112
 وإثماً ؛ مبيناً ولوال

ومن ي كسب ؛ 
بهتاناً و إثماً ؛ 
 مبيناً و لوال

ومن يكسب؛ 
بهتاناً وإثماً ؛ 

 المبيناً ولو 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: اإلبداؿ ياًء مع إدغاـ التي قبلها فيها ريّاً خطي ة ؛ ب خطيئة ؛ بريئاً  112

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاثماً  خطيئًة َاْو ؛ َأوِ  َأْو إثماً ؛  خطيئًة َأوْ  112
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أف منهْم أف 113

ضلوؾ ؛ شيٍء أف ي 113
 وأنزؿ

أف ي ضلوؾ ؛ 
 شيٍء و أنزؿ

أف يضلوؾ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وأنزؿ

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  113
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 إال جنوِاىمِْ نجواىْم إال  114
مطلقاً: بين اللفظين بإمالة ) نجواىم  ، و 

  التحقيق ويُزاد لخلف السكتلحمزة 

مْن َأمر ؛ بصدقٍة َأو   114
 معروٍؼ َأْو ِإصبلح

مَن اَمر ؛ بصدقٍة َاو ؛ معروٍؼ َاِو 
 ِاصبلح 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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ومن يفعل ؛ عظيماً  114
 ومن

فعل ؛ ومن ي  
 منعظيماً و  

؛ ومن يفعل 
 عظيماً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  114
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة بالياء بدؿ النوف، و  وتيوي نْؤتيو 114
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يشاقق ومن ي شاقق ومن يشاقق 115
ِ؛ِتولِِهدِِـال ى  ؛ تول ى  الهد 115  الةباإلمِىِ ـى 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 115
 الهاء فيهما حمزةأسكن  نولْو ؛ نصلوْ    ےنصلِو  - ےنولِو  115

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مصيراً ِاف مصيراً ِإف  115
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

116 
أف ُيشرؾ ؛ لمن 
 يشاء ؛ ومن ُيشرؾ

ف ي شرؾ ؛ لمن أ
شاء ؛ ومن ي  

 ي شرؾ

أف ُيشرؾ ؛ 
لمن يشاء ؛ 
 ومن ُيشرؾ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  116
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ض ل فقْد َضل 116

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعيداً ِاف  بعيداً ِإف 116
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

117 
إف يدعوف ؛ إناثاً 
 وإف ؛ وإف يدعوف

إف ي دعوف ؛ 
إناثاً و إف ؛ وإف 

 ي دعوف

إف يدعوف ؛ 
إناثاً وإف ؛ 
 وإف يدعوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

مفروضاً  مفروضاً وألضلنهم 118
 و ألضلنهم

مفروضاً 
 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ وألضلنهم

119 
وألضلنهم ؛ 

وآلمرنهم وألمنينهم ؛ 
 ) معاً  

 ولـْاضلنهموألضلنهم ؛ 
 منينهماْْولـوألمنينهم ؛ 
 ػامرنهم•وآلمرنهم ؛ ولػ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 119
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

اً ومن يتخذ ؛ مبين 119
 يعدىم

تخذ ؛ ومن ي  
 عدىممبيناً ي  

ومن يتخذ ؛ 
 مبيناً يعدىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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  لػػ  ػػِئ وْ غروراً ا لػػ  ػػِئ وْ غروراً أُ  120
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
  أو القصرالتسهيل مع المد  وقفاً: ُأْولػػ  ػػِئ وفي 

 ألفاً باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ِماِواىم مْأواىم 121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محيصاً والذين الذينمحيصاً و   محيصاً والذين 121

 ااَلنهار اأْلَنهار 122
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ومن أبداً وعد ؛ حقاً  122
أبداً و عد ؛ حقاً 

 و من
أبداً وعد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقاً ومن

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  دقَاصْ ومَن  ومْن َأصدؽ 122
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإشماـ الصاد صوت الزايْدقأصْ  أصدؽ 122

123 
من يعمل ؛ سوءاً 

وال ؛  ُيْجَز ؛ ولياً 
 نصيراً ومن

من ي عمل ؛ 
سوءاً ي ْجَز ؛ ولياً 
 و ال ؛ نصيراً و من

من يعمل ؛ 
سوءاً ُيْجَز ؛ 
ولياً وال ؛ 
 نصيراً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

، وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها اً و  سُ اً ؛ وَ سُ  ُسوءاً  123
 افيه اإدغاـ ما قبله مع واواً إبداؿ الهمز  أو

ومن يعمل ؛ نقيراً  124
 ومن

ومن ي عمل ؛ 
 نقيراً و من

ومن يعمل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نقيراً ومن

  ىِ ـانثِِ ذكٍر َاو ؛ َأوُ  ى  َأْو أُنثذكٍر َأو ؛  124
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق بإمالة )أنثى ؛ و 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 124

125 
ومْن َأحسن ؛ ممْن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاحسن ؛ ممَن َاسلم  َأسلم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

125 
تبع حنيفاً ٱمحسٌن و

 تخذ ؛ خليبًل وهللٱو 

تبع ٱمحسٌن و  
تخذ ؛ ٱحنيفاً و  

 خليبًل و هلل

تبع ٱمحسٌن و
تخذ  ٱحنيفاً و 

 خليبًل وهلل
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 126
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  126

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

زة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهم
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

 إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 محيطاً ويستفتون  126
محيطاً 
 و يستفتون 

محيطاً 
 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل ويستفتون 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساِء )معاً  127
ِ؛ِللاتامِِيتلِِ ى  ؛ لليتام ى  يتل 127  باإلمالةِىِ ى 
 باإلمالة لدى الوقف عليها ىيتامِِ يتامى  127
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  توتونهن تْؤتونهن 127
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل عليماً وإف عليماً و إف عليماً وإف 127
 وقفاً: بالتسهيل ةاْْامر امرأة 128
 باإلمالةِِخافت خافت 128

128 
َأْو ؛  نشوزاً َأوْ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاعراضاً  نشوزاً َاْو ؛ َأوِ  ِإعراضاً 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

128 

أف ُيصلحا ؛ صلحاً 
 والصلح ؛ خيرٌ 

وُأحضرت ؛ خبيراً 
 ولن

صلحا ؛ أف ي  
الصلح؛  صلحاً و  
ُأحضرت ؛ خيٌر و  

 لنخبيراً و  

أف ُيصلحا ؛ 
  صلحاً والصلح

خيٌر وُأحضرت  
 خبيراً ولن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  وقفاً: التحقيق أو التسهيل تحِضر اْْت ؛ ووُأحِضر  توُأحِضر  128

لخبلد  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة ااَلنفس   اأْلنفس 128
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساِء  129
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً وإف رحيماً و إف رحيماً وإف 129
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وإف يتفرقا ؛ حكيماً  130
 وهلل

وإف ي تفرقا ؛ 
 حكيماً و هلل

وإف يتفرقا ؛ 
 هللحكيماً و 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ) معاً   اأْلَرض ) معاً   131
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أف إياكمْ  إياكْم أف 131
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ حميداً وهلل حميداً و هلل حميداً وهلل 131

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 132
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 132

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكيبًل ِاف  وكيبًل ِإف  132
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يشأ أإف ي ش إف يشأ 133
 : إبداؿ الهمزة ألفاً حمزةوقفاً ل يَشا يَشأْ  133
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يذىبكْم أيها يذىبكْم أيها 133
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويات ويْأت 133
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآخرين ؛ بَياخرين بآخرين 133
 باإلمالة ) معاً    اـالدناِِ الدنيا ) معاً   134

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ةوااَلخر  ةواآْلخر  134
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهابصيراً يػػ   ػػأيهابصيراً ي ػػ   ػػأيهابصيراً يػػ   134
 قصر وأوقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد ْـْايهايـٰـأيهاْ؛ْيٰـْ ػأيهايػ   135
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  135
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم أو أنفسكْم أو 135

 وااَلقربين واأْلَقربين 135
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

135 
إف يكن ؛ خبيراً 

 ػأيهايػػ  
إف ي كن ؛ خبيراً 

 ػأيهاي ػػ  
إف يكن ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأيهاخبيراً يػػ  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غنياً َاو غنياً َأو 135
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 إلمالة فيهماباِىِ هوِِـِ؛ِالأوِلِ  ى  ؛ الهو  ى  أول 135

ضم حمزة البلـ وبعدىا واو واحدة ساكنة،  تَػُلوا تَػْلُووا 135
 وال يخفى المد المنفصل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يكفر ومن ي كفر ومن يكفر 136

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 136
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض لف فقْد َضل 136

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعيداً ِاف بعيداً ِإف 136
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  138
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا ءَ أوليا 139
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 139
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً وقد جميعاً و قد جميعاً وقد 139
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزِّؿَ  نَػز ؿّ  140

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أِف ِاذا أْف ِإذا 140
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

140 
سمعتْم ءايات ؛ 
 إنكْم إذاً ؛ مثلهْم إف

ءايات ؛ إنكْم إذاً ؛ مثلهْم  سمعتمْ 
 إف

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
 السكت

 اْْويستهَزا ؛ ويستهزَ  ويستهَزأُ  140
لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  وقفاً:

 التسهيل مع الرـو
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ) معاً   المْؤمنين ) معاً   141
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولن يجعل ولن ي جعل ولن يجعل 141

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سبيبًل ِاف سبيبًل ِإف 141
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ةباإلمالِىِ ـكسالِِ ى  كسال 142
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد والقصر وف•يرا يراءوف 142

 ) معاً   ىػ ؤالءِ  143
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
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ومن يضلل ؛ سبيبلً  143
 ػػأيهايػػ  

ومن ي ضلل ؛ 
 ػػأيهاػػ  سبيبًل ي  

ومن يضلل ؛ 
 ػػأيهاسبيبًل يػػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  144
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين  144

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيناً ِاف مبيناً ِإف 144
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلسفل اأْلَسفل  145
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيراً ِاال نصيراً ِإال 145
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لصوا؛ وأخ حواوأصل 146
ْوأصلحواْ؛ْوْاصلحوا
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وأخلصواْ؛ْوْاخلصوا

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ) معاً   المْؤمنين ) معاً   146
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوت يْؤت 146
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعذابكْم إف بعذابكْم إف 147
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امنتم•وءامنتم ؛ و موءامنت 147
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 بالُسوءِ  148
 بالُسوِ 
 

 بالُسوِّ 

أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة  حمزةل :وقفاً 
 واومع حذفها ثم إسكاف ال واوإلى ال

، إبداؿ الهمزة   واوللوقف، النقل مع الرـو
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف  واومع إدغاـ ال

 واومع إدغاـ ال واوؿ الهمزة للوقف، إبدا
 .التي قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليماً ِاف عليماً ِإف 148
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خيراً َاو ؛ قديراً ِاف خيراً َأو ؛ قديراً ِإف 149
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو ُسِو ؛ ُسوِّ  ُسوءٍ  149

150 

أف يفرقوا ؛ ببعٍض 
ونكفر ؛ ببعٍض 
ويريدوف ؛ أف 

 يتخذوا

أف ي فرقوا ؛ 
ببعٍض و نكفر ؛ 
ببعٍض و يريدوف؛ 

 أف ي تخذوا

أف يفرقوا ؛ 
ببعٍض ونكفر؛ 
 ببعٍض ويريدوف
 أف يتخذوا

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 150

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ػئ اُْولػ  سبيبًل  ػئ ُأْولػ  سبيبًل  150
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

حقاً وأعتدنا ؛ مهيناً  151
 والذين

أعتدنا ؛ حقاً و  
 الذينمهيناً و  

حقاً وأعتدنا ؛ 
 اً والذينمهين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل عتدنااْْوأعتدنا ؛ و وأعتدنا 151
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ُأْولػػ  ػػِئ منهْم  ُأْولػػ  ػػِئ منهْم  152

 نوتيهْم أجورىم يْؤتيهْم أجورىم 152
 بالنوف بدؿ الياء، ووقفاً على )نوتيهم :

مطلقًا: ، وبين اللفظين واواً أبدؿ الهمزة 
 لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 ٠تلف إدغاـ كامل من غَت غنة رحيمان يسألك سألكرحيمان يَّ  رحيمان يسألك 152
 كقفان: بالنقل مع حذؼ ا٢تمزة يسىلك يسألك 153
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 153
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 إدغاـ صغَت ٟتمزة قد سَّألواف فقٍد سىألوا 153
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلوااَْْسـ َسألوا 153
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  153
 باإلمالة ) معاً   ىِ موسِِ ) معاً   ى  موس 153
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم 153
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و وءاتينا 153
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيناً ورفعنا رفعنامبيناً و   مبيناً ورفعنا 153
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سجداً وقلنا سجداً و قلنا سجداً وقلنا 154
 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  بآيات ؛ بَيايات بآيات 155
 وصبًل: ضم حمزة الهاء ألنبياءقتلػُهم او  قتلِهم األنبياءو  155

 نبػيااالَ  ءَ األنبػيا 155

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ

حقو كقو٢تم ؛ قليالن  155
 كبكفرىم

قو٢تم ؛ حقو كَّ 
 بكفرىمقليالن كَّ 

قو٢تم ؛ حقو ك 
 ٠تلف إدغاـ كامل من غَت غنة قليالن كبكفرىم

بٍل طىبع ؛ بل  بٍل طىبع بٍل طىبع 155
  اإلظهار كاإلدغاـ٠تالد كجهاف:  طَّبع

واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 155  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيماً وقولهم عظيماً و قولهم عظيماً وقولهم 156
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنا وقولهمْ  إنا وقولهم 157
 لدى الوقف باإلمالةِىعاسِِ عيسى 157

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاال علٍم ِإال 157
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  حكيماً وإف حكيماً و إف حكيماً وإف 158

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 159
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليومنن ليْؤمنن 159
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 159
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 160

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طيباٍت احلت حلتطيباٍت أُ  160
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً وأخذىم كثيراً و أخذىم كثيراً وأخذىم 160
 وصبًل: ضم حمزة الهاء وأخذُىم الربا وأخػذِىم الربا 161
 باإلمالةِالربِـا الربا 161
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وأكلهْم أمواؿ وأكلهْم أمواؿ 161

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليم عذاباً أَليم 161
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

162 
 ؛ واْلُمْؤمنوف ) معاً  
 يْؤمنوف ؛ المْؤتوف

اْلُمومنوف ) معاً   ؛ يومنوف ؛ 
 فيها واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  موتوفال

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رااَلخ راآْلخ 162
 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

 سيوتيهْم أجراً  سنْؤتيهْم أجراً  162
قرأ حمزة بالياء بدؿ النوف، ووقفاً أبدؿ 

مطلقاً: لحمزة الهمزة واواً، وبين اللفظين 
 ف السكتالتحقيق ويُزاد لخل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيماً ِانا عظيماً ِإنا 162
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نوٍح والنبيين ؛ زبوراً  163
 ورسبلً 

النبيين ؛ نوٍح و  
 رسبلً زبوراً و  

نوٍح والنبيين ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زبوراً ورسبلً 

 ااَلسباطو  واأْلَسباط 163
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ وعاسِِ ى  عيسو  163
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و وءاتينا 163
 بضم الزاي زُبوراً  زَبوراً  163
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 164
 قيق أو إبداؿ الهمزة ياءً وقفاً: بالتح لَيبللئبل ؛  لَئبل 165
 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 166

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهيداً ِاف شهيداً ِإف 166
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض لوا قْد َضلوا 167

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعيداً ِاف بعيداً ِإف 167
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طريقاً ِاال طريقاً ِإال 168
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

169 
أبداً وكاف ؛ يسيراً 

 ػأيهايػػ  
كاف ؛ أبداً و  

 ػأيهاػػ  يسيراً ي  
أبداً وكاف ؛ 

 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ ػأيهايسيراً يػػ  

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اِمنواـْـفـفآِمنوا ؛  فآِمنوا 170
 إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف اءكمـجِِّقد  قْد َجاءكم  170

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 170
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأىلحكيماً يػػ   ػأىلػػ  حكيماً ي   ػأىلػػ  حكيماً ي 170
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعاسِِ عيسى 171
 باإلمالةِاىاألقِِ ألقاىا 171
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اِمنواــْــففآِمنوا ؛  فآِمنوا 171
 خلف السكتل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إنما لكْم إنما 171

 إلٌو واحد ؛ أف يكوف 171
احد ؛ أف إلٌو و  
 كوفي  

إلٌو واحد ؛ أف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يكوف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 171
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـوكفِِ ى  وكف 171

172 
لن يستنكف ؛ أف 
يكوف ؛ ومن 

 كفيستن

لن ي ستنكف ؛ 
أف ي كوف ؛ ومن 

 ي ستنكف

لن يستنكف؛ 
أف يكوف ؛ 
 ومن يستنكف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فسيحشرىْم إليو فسيحشرىْم إليو 172
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أجورىم فيوفيهمْ  فيوفيهْم أجورىم 173

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  173
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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173 
أليماً وال ؛ ولياً وال ؛ 

 يػػ ػأيهانصيراً 

ال ؛ ولياً أليماً و  
ال ؛ نصيراً و  

 ػػ ػأيهاي  

أليماً وال ؛ 
ولياً وال ؛ 

 يػػ ػأيهانصيراً 
 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ  

 قصر وأوقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد ْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـْايها ػأيهايػ   174
اءكمقد  قْد َجاءكم  174  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف جِّ

وفضٍل ويهديهم ؛  175
 مستقيماً يستفتون 

وفضٍل و يهديهم  
مستقيماً 
 ي ستفتون 

وفضٍل 
ويهديهم ؛ 

يماً مستق
 يستفتون 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إليو ويهديهمْ  ويهديهْم إليو 175
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 175

 امُرٌؤا 176
 ؛ امُروْْ؛  امُرو

 امروُ 

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: اإلبداؿ واو 
، اإلبداؿ واو ساكنة، ال تسهيل مع الرـو

مضمومة ثم تسكن للوقف يتفق مع األوؿ 
عمبًل ويختلف تقديراً، اإلبداؿ واو 

، اإلبداؿ واو مضمومة  مضمومة مع الرـو
 مع اإلشماـ

ولٌد ولو ؛ رجاالً  176
 ػػػأيهاونساًء ؛ عليٌم يػ  

ولٌد و لو ؛ رجاالً 
و نساًء ؛ عليٌم 

 ػػػأيهاي ػ  

ولٌد ولو ؛ 
ااًل ونساًء ؛ رج

 ػػػأيهاعليٌم يػ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااُلنثيين اأْلُنثيين 176
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أف لكْم أف 176

 شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  176
لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 ػأيهاعليٌم يػػ   ػأيهاػػ  عليٌم ي   عليٌم * بسم اهلل 176
لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  لخلف 

 إدغاـ كامل من غير غنة، وقد سبق
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 ( سورة المائدة 5) 
 

 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـْايها ػأيهايػ   1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 1
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـيتلِِ ى  يتل 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ُحُرـٌ ِاف ُحُرـٌ ِإف 1
 تلخلف سك ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 مع المد والقصر وقفاً: بالتسهيلْشعاىْــر شعائر 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ورضواناً وإذا إذاورضواناً و   ورضواناً وإذا 2
 وقفاً: بالتسهيلْشنــْــان افػػٔ شن 2

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قوـٍ َاف قوـٍ َأف 2
 كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ التقوِِِو ى  التقو و  2

 ااِلثم اإِلثم 2
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلزالـ ؛ ااِلسبلـ باأْلَزالـ ؛ اإِلسبلـ 3
 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

 اً: تسهيل الهمزةوقفْـسيْــَـْ ػسيَػػػِٕ  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم يسألون  سألون رحيٌم ي   رحيٌم يسألون  3
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسلون  يْسأَلون  4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُل احل قْل ُأحل 4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  اْلُمومنات ْؤمناتاْلمُ  5
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قبلكْم إذا قبلكْم إذا 5

أخداٍف ومن ؛ ومن  5
 يكفر

من ؛ أخداٍف و  
 كفرومن ي  

أخداٍف ومن ؛ 
 ومن يكفر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

يماف 5 لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت  بااِليماف باإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآلخرة 5
 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

قمتْم إلى ؛ وأيديكْم  6
 إلى ؛ وأرجلكْم إلى

قمتْم إلى ؛ وأيديكْم إلى ؛ 
 وأرجلكْم إلى

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
 السكت

 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وسكم ؛ بُروسكم•بر ءوسكمبر  6
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلبكسر البلـ، و ْوأرجِلكمْ؛ْوْارجِلكم وأرجَلكم 6
 باإلمالةِىِ مرضِِ ى  مرض 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سفٍر َاو سفٍر َأو 6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿإلمالةبا اجِِ َجاء 6
 حذؼ األلف لمستم المستم 6
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  6

حرٍج ولكن ؛ ولكن  6
 يريد

لكن ؛ حرٍج و  
 ولكن ي ريد

حرٍج ولكن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولكن يريد

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  8
 وقفاً: بالتسهيلْشنــْــان افػػػٔ شن 8
 باإلمالةِىِ للتقوِِ ى  للتقو  8

مغفرٌة وأجر ؛ عظيٌم  9
 والذين

أجر ؛ مغفرٌة و  
 الذينعظيٌم و  

مغفرٌة وأجر ؛ 
 عظيٌم والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 10

عليكْم إذ ؛ إليكْم  11
 يهمأيد

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  عليكْم إذ ؛ إليكْم أيديهم
 السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قوـٌ َاف قوـٌ َأف 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يبسطوا بسطواأف ي   أف يبسطوا 11
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فاْلُمومنو  اْلُمْؤمنوف 11

12 
ولقْد َأخذ ؛ لئْن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاخذ ؛ لئَن َاقمتم َأقمتم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد والقصرْإسراىْــيل إسرآئيل 12
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 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف نقيباً وقاؿ نقيباً و قاؿ نقيباً وقاؿ 12

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 12
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

12 
وءاتيتم ؛ وءامنتم ؛ 

؛  ألكِفَرفوأقرضتم ؛ 
 وألدخلنكم

وأقرضتم ؛ وءاتيتم ؛ وءامنتم ؛ 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ؛ وألدخلنكم ألكِفَرف

 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  سيَياتكم سيئاتكم 12
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ض ل فقْد َضل 12
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سوا سواءَ  12
 شدد الياء مع حذؼ األلف قسي ػػة قاسَية 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قسيًة يحرفوف قسيًة ي حرفوف قاسيًة يحرفوف 13
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  المنهْم إ منهْم إال 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واصفِح ِاف واصفْح ِإف 13
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ئلمالةلوال يخفى ترقيق الراء ، اإلمالةبِىِ نصارِِ ى  نصار  14
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والبغضا والبغضاءَ  14
 وقفاً: التسهيل أو اإلبداؿ ياءْـهمْ؛ْينبيهمـْـينبـ ينبئهم 14
 قصر وأوقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد ْيـٰـأىلْ؛ْيـٰـْاىل ػأىليػ   15
ـاءكم قْد َجاءكم )معاً  15  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلفِقدِجِّ

15 
نوٌر وكتاب ؛ مبيٌن 

 يهدي
نوٌر و كتاب ؛ 

 ديمبيٌن ي ه
نوٌر وكتاب ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن يهدي

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يهديهْم إلى يهديهْم إلى 16
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْبإذنوْ؛ْبـْاذنو بإذنو 16
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  16

17 
فمن يمل  ؛ أف 

عاً وهلل ؛ يهل  ؛ جمي
 قديٌر وقالت

مل  ؛ أف فمن ي  
ي هل  ؛ جميعاً 

هلل ؛ قديٌر و  
 قالتو  

فمن يمل  ؛ 
أف يهل  ؛ 
جميعاً وهلل ؛ 

 وقالتقديٌر 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  17
 اـوقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شيئاً ِاْف ؛ ِإَف اَراد ِإْف َأراد؛  شيئاً ِإفْ  17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض ) معاً   17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 مزة خمسة القياسوقفاً: لح •يشا ؛ يشا يشاءُ  17

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ والنصارِِ ى  والنصار  18

 ؛ أبناوُ  وْْأبنا ؛ أبنا ُؤاػػػ   أبن 18
وجهاً: خمسة القياس  12لحمزة وقفاً 

 وسبعة الرسم

وقفاً: في الهمزة األولى التحقيق والتسهيل، ْحباْوهاْْوأحباْوهْ؛ْْو أحباؤهو  18
 وفي الثانية التسهيل مع المد والقصر

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لمن يشاء ؛ من  18
 يشاء

شاء ؛ من لمن ي  
 شاءي  

شاء ؛ لمن ي
 من يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء ) معاً   18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 قْد َجاءكم ؛ 19
 فقْد َجاءكم 

 ال يخفى إمالة األلفإدغاـ صغير لحمزة، و ِءكماءكمِ؛ِفقدِجِِّاقدِجِِّ

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر نااءجِِ َجاءنا 19

19 
بشيٌر وال ؛ بشيٌر 

ونذير ؛ ونذيٌر واهلل ؛ 
 قديٌر وإذ

ال ؛ بشيٌر بشيٌر و  
نذير ؛ ونذيٌر و  
 إذاهلل ؛ قديٌر و  و  

بشيٌر وال ؛ 
بشيٌر ونذير ؛ 
ونذيٌر واهلل ؛ 
 قديٌر وإذ

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
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 باإلمالةِاكموءاتِِ؛ِِىِ موسِِ وءاتاكمى  ؛ موس 20

عليكْم إذ ؛ فيكْم  20
 أنبػياء

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  عليكْم إذ ؛ فيكْم أنبػياء
 السكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ياأنب أنبياءَ  20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ملوكاً وءاتاكم ملوكاً و ءاتاكم ملوكاً وءاتاكم 20
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوت يْؤت 20

 ااَلرض اأْلَرض 21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 
 باإلمالةِىِ سِِيـــ ـمِو ى  موسػػيػػ   22
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 23
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ُمومنين ُمْؤمنين 23
 باإلمالةِىِ يـــ ـموسِِ ى  موسػػيػػ   24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذىَب اَنتف اذىْب أَنتف 24
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل خياْْوأخي ؛ و وأخي 25

 ْم أربعينعليهُ  ْم أربعينعليهِ  26
وصبًل ووقفاً: ضم الهاء، وبين اللفظين 
 لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سنًة يتيهوف تيهوفسنًة ي   سنًة يتيهوف 26

 ااَلرض اأْلَرض 26
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاس تْأس 26
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 27
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ألفاً  نبا نبأَ  27

27 
مْن  َءادـ ؛ يْ ابن

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحدىما ادـ ؛ػػػػ يَ ابن أحدىما
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلخر اآْلخر 27
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلِْلقتلنكْ؛ْلــْاقتلنك ألقتلن  27
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن بباسٍط يدي ديبباسٍط ي   بباسٍط يدي 28
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 أسكن حمزة الياء، وال يخفى المنفصل يدي إلي  يدَي إلي  28
 ياءً وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ  ألقتل  ؛ لػيَػقتل  ألقتل  28

 تُبو ؛ تبُػوّ  تبوأَ  29

وقفاً: لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة إلى 
الواو ثم إسكاف الواو للوقف، إبداؿ الهمزة 

ها ثم واو مع إدغاـ الواو التي قبلها في
 اإلسكاف للوقف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصحاب مْن أصحاب 29
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

وجهاً: خمسة القياس،  12لحمزة وقفاً  جزاوُ ؛  وْْجزا ؛جزا  جزاُؤا 29
 وسبعة الرسم

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل غراباً يبحث بحثغراباً ي   غراباً يبحث 31

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 31
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وقفاً: النقل أو اإلبداؿ إلى واو ثم إدغاـ  َسَوة ؛ سو ة َسوءة ) معاً   31
 الواو التي قبلها فيها

 باإلمالةِيـ ويلِتِ  ى  يػ ويلت 31

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  أَف اَكوف أْف َأكوف 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مْن َأجل ؛ نفٍس أو ؛  32
 مْن َأحياىاو 

 مَن َاجل ؛ نفٍس أو ؛
 مَن َاحياىاو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأيل مع المد وقفاً: التسهْإسراىْـــيل إسرآئيل 32

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رضااَل  اأْلَرض ) معاً   32
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

جميعاً ومن ؛ جميعاً  32
 ولقد

جميعاً و من ؛ 
 جميعاً و لقد

جميعاً ومن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً ولقد

 فيهما ال إمالة أحياىا ؛ أحيا أحياىا ؛ أحيا 32
 إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلفِهمـءتاولقدِجِِّ ولقْد َجاءتهم  32

وجهاً: خمسة القياس،  12لحمزة وقفاً  جزاوُ ؛  وْْجزا ؛جزا  جزاُؤا 33
 وسبعة الرسم
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اأْلَرض ) معاً   ؛  33
 اآلخرة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ) معاً   ؛ ااَلخرة
 لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتا

فساداً َأف ؛ خبلٍؼ  33
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فساداً َاف ؛ خبلٍؼ َاو ؛ عظيٌم ِاال َأو ؛ عظيٌم ِإال

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يقتلوا قتلواأف ي   أف يقتلوا 33
 باإلمالة اـالدناِِ نياالد 33
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم يػ ػػأيها ػػأيهاػ  ػرحيٌم ي   ػػأيهارحيٌم يػ   34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف ؛ عذاٌب اَليم عذاٌب أَليملْو َأف ؛  36
 لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

جميعاً ومثلو ؛ أليٌم  36
 يريدوف

مثلو ؛ جميعاً و  
 ريدوفأليٌم ي  

جميعاً ومثلو ؛ 
 أليٌم يريدوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

أف يخرجوا ؛ مقيٌم  37
 والسارؽ

خرجوا ؛ ي  أف 
 السارؽمقيٌم و  

أف يخرجوا ؛ 
 مقيٌم والسارؽ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحاْْوأْصَلح ؛ و وأْصَلح 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم اَلم رحيٌم أَلم 39
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َم َافتعل تعلْم َأف 40
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 40
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

من يشاء ؛ لمن  40
 ػأيهايشاء ؛ قديٌر يػػ  

شاء ؛ لمن من ي  
شاء ؛ قديٌر ي  

 ػأيهاػػ  ػي  

يشاء ؛  من
لمن يشاء ؛ 

 ػأيهاقديٌر يػػ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً  40

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  40
 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومن ؛ توتوه تْؤمن ؛ تْؤتوه 41
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لقوـٍ َءاخرين ؛ إْف  41
 ُأوتيتم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين ؛ إُف اوتيتم–لقوـٍ 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ يْأتوؾ 41

41 
ومن يرد ؛ أف يطهر؛ 

 خزٌي ولهم

ومن ي رد ؛ أف 
ي طهر ؛ خزٌي 

 لهمو  

أف  ومن يرد ؛
يطهر ؛ خزٌي 

 ولهم
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ػِئ آشيئاً اْولػ ػِئ آْولػشيئاً أُ  41

 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت في )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ادويُز لحمزة نقل وتحقيق 
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 41

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة اآلخرة 41
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وؾاءجِِ َجاءوؾ 42
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أو بينهمْ  بينهْم أو 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاعرض عرضأْو أَ  42
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

42 
فلن يضروؾ ؛ شيئاً 

 وإف
ضروؾ ؛ فلن ي  

 إفشيئاً و  
فلن يضروؾ ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وإف

يق، لخبلد التحق ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  42
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 43
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  باْلُمومنين باْلُمْؤمنين 43
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 44
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  44

44 
ىدًى ونور ؛ ونوٌر 
 يحكم ؛ قليبلً ومن

نور ؛ ىدًى و  
حكم ؛ ي  ونوٌر 

 منقليبلً و  

ىدًى ونور ؛ 
ونوٌر يحكم ؛ 
 قليبلً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلحبار واأْلَحبار 44
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  44
 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  بآياتي ؛ بَياياتي بآياتي 44
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 45

 واأْلَنف باأْلَنف ؛ 45
 واأْلُُذف باأْلُُذف

 وااَلنف بااَلنف ؛
 وااُلُذف بااُلُذف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىبعاسِِ بعيسى 46
 بالتقليلِاةِ)ِمعاًِ(التورِ  التوراة ) معاً   46
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 46

نجيل 46  ااِلنجيل اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة لدى الوقف عليهما ىِدى؛ و ىِدى ىدىً ؛ و ىدًى  46

46 
ونور ؛ ونوٌر  ىدىً 

ومصدقاً ؛ وىدًى 
 وموعظة

نور ؛ ىدًى و  
مصدقاً ؛ و  ونوٌر 

 موعظةوىدًى و  

ىدًى ونور ؛ 
مصدقاً ؛ و ونوٌر 

 وىدًى وموعظة
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر البلـ وفتح الميم ولِيحكمَ  وْليحكمْ  47

نجيل 47  ااِلنجيل اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتح

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تتبَع َاىوآءىم تتبْع أىوآءىم 48
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ؾاءجِِ َجاءؾ 48

48 

شرعًة ومنهاجاً ؛ 
ومنهاجاً ولو ؛ أمًة 
واحدة ؛ واحدًة 

 ولكن

منهاجاً ؛ رعًة و  ش
لو ؛ ومنهاجاً و  

احدة ؛ أمًة و  
 لكنواحدًة و  

شرعًة ومنهاجاً  
ومنهاجاً ولو ؛ 
أمًة واحدة ؛ 
 واحدًة ولكن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِِشا َشاء 48
 خلف السكتل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لجعلكْم امة لجعلكْم أمة 48
 باإلمالةِاكمءاتِِ ءاتاكم 48
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 أو اإلبداؿ إلى ياء وقفاً: تسهيل الهمزة ؛ فينبِّػيُػكم ــْـكمِـْفينبّْ فينبُِّئكم 48

تتبْع أىوآءىم ؛  49
 فاعلْم َأف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  تتبَع َاىوآءىم ؛ فاعلَم َاف
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  واحذرىْم أف ىْم أفواحذر  49

أف يفتنوؾ ؛ أف  49
 يصيبهم

فتنوؾ ؛ أف أف ي  
 صيبهمي  

أف يفتنوؾ ؛ 
 أف يصيبهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاحسن ومْن َأحسن 50
 ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يوقنوف وقنوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يوقنوف 50
 باإلمالةِىِ النصارِِِو ى  النصار و  51
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  51

51 
بعضهْم أولياء ؛ 

 بعضهْم أولياء ؛ منهْم إف منهْم إف
مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 

 السكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا ؛ أوليا ولياءُ أ 51

51 
بعٍض ومن ؛ ومن 

 يتولهم
بعٍض و من ؛ 
 ومن ي تولهم

بعٍض ومن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يتولهم

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفتِِ فترى 52

52 
مرٌض يسارعوف ؛ أف 

 يأتي
مرٌض ي سارعوف  

 أف ي أتي
 مرٌض يسارعوف 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ف يأتيأ

 باإلمالةِىِ خشِِـن ى  نخش 52
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْداىْــرة ةدائر  52
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفعسِِ فعسى 52
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو اَمر أْو َأمر 52
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

ْ•ىـٰؤالأىـٰؤالْ؛ْأ ىػ ؤالءِ أ 53
 •الىـٰــوْْأالْ؛ْىـٰــوْْأ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 لخلف السكت ويُزاد مطلقًا: لحمزة التحقيق أيمانهْم إنهم أيمانهْم إنهم 53
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 53
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

54 
من يرتد ؛ بقوـٍ 
 يحبهم ؛ من يشاء

رتد ؛ بقوـٍ من ي  
حبهم ؛ من ي  

 شاءي  

من يرتد ؛ 
بقوـٍ يحبهم ؛ 

 من يشاء
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 54
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  اْلُمومنين ؛ يوتيو ؛ يْؤتيو اْلُمْؤمنين 54
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْالىْــم الئم 54
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  54

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق عليٌم ِانما عليٌم ِإنما 54
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوتوف ويْؤتوف 55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يتوؿ توؿومن ي   ومن يتوؿ 56

 ىزواً  57
 ُىْزًؤاوصبًل: 

 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
الهمزة ونقل حركتها  بحذؼ: وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىزؤاً ولعباً  لعباً ىزؤاً و   ىزواً ولعباً  57
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  57
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ُمومنين ُمْؤمنين 57
 لخلف السكت ويُزادلقًا: لحمزة التحقيق مط إلى ناديتمْ  ناديتْم إلى 58

 ُىْزًؤاوصبًل:  ىزواً  58
 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
بحذؼ الهمزة ونقل حركتها : وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  ىزؤاً ولعباً  لعباً ىزؤاً و   ىزواً ولعباً  58
 إدغاـ صغير لحمزة  ىل ت نقموف ىْل تَنقموف 59

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنا-أَف  أْف َءامنا 59
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىُل انبئكم ىْل أُنبئكم 60
 سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو اإلبداؿ إلى ياء وقفاً: تسهيل الهمزة ينبِّػيُػكمأ؛  كمــْْـأينبِّـ نبُِّئكمأ 60
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 لحمزة ضم الباء وكسر التاء وعػبُػَد الطاغوتِ  وعػبَػَد الطاغوتَ  60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مكاناً وأضل أضلمكاناً و   مكاناً وأضل 60
 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •سوا ؛ سوا سواءِ  60
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وكماءجِِ َجاءوكم 61
 باإلمالةِىِ وترِِ ى  وتر  62

ثم 62 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلثم اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل: ضم حمزة الهاء م السحتوأكلهُ  تم السحوأكلهِ  62
 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  لبيس لبئس 62
 باإلمالةِاىمينهِِ ينهاىم 63

ثم واأْلَحبار 63 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ؛ ااِلثم وااَلحبار ؛ اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ اإلثم قػولػِهم 63
 تم السػحوأكلهِ 

 ؛ ػم اإلثمقولػهُ 
 م السحػتوأكلهُ 

 وصبًل: ضم حمزة الهاء

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يسلب لبئس 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غلَت اَيديهم غلْت أَيديهم 64
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  64

طغياناً وكفراً ؛ وكفراً  64
 وألقينا ؛ فساداً واهلل

كفراً ؛ طغياناً و  
ألقينا ؛ و  وكفراً 

 اهللفساداً و  

طغياناً وكفراً ؛ 
وكفراً وألقينا ؛ 
 فساداً واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والبغضا والبغضاءَ  64
 وقفاً: بالتسهيلْىااْْأطف أطفأىا 64

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 64
 ة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمز 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاف ولْو َأف 65
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  سيَياتهم سيئاتهم 65
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنهم ولْو أَنهم 66
 سكتلخلف  ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أَنهْم أقاموا ؛ منهْم  66
 أمة

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  أمة أقاموا ؛ منهمْ  أَنهمْ 
 السكت

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 66

نجيل 66 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنجيل واإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 حمزة الهاء وصبًل ووقفاً: ضم إليُهم إليِهم 66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مقتصدٌة وكثير مقتصدٌة و كثير مقتصدٌة وكثير 66
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  66

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  68
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 68

نجيل 68  وااِلنجيل واإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طغياناً وكفراً  كفراً طغياناً و   طغياناً وكفراً  68
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاس تْأس 68

 وفػػػػُٔ والصابِ  69
؛ والصابُِيوف ؛  والصابِــْـون

 والصابُػوف
قفاً: ثبلثة أوجو وىي: تسهيل الهمزة أو و 

 إبدالها ياًء أو حذفها
 باإلمالةِىِ والنصارِِ ى  والنصار  69

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن–مَن  مْن َءامن 69
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 69
 : لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 69

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد َاخذنا لقْد َأخذنا 70
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْإسراىْـــيل إسرآئيل 70
 اً: ضم حمزة الهاءوصبًل ووقفِإلاُهم إليِهم 70
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم  70
 باإلمالةِىِ هوِِـت ى  تهو  70
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وفريقاً يقتلوف قتلوفػوفريقاً ي   وفريقاً يقتلوف 70
 قرأ حمزة بالرفع تكوفُ  تكوفَ  71
 اءوصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهْعليُهم عليِهم 71
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْــيلىْـإسرا إسرآئيل 72
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنو ربكمْ  ربكْم إنو 72
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشرؾ من ي شرؾ من يشرؾ 72
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِوماِواه ومْأواه 72

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَنصارٍ مَن  مْن أَنصارٍ  72
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػػٌو ثبلثٍة وما ؛ إلػػ   73
 واحد ؛ واحٌد وما

ػػٌو ما ؛ إلػػ  ثبلثٍة و  
احد ؛ واحٌد و  

 ماو  

ثبلثٍة وما ؛ 
إلػػ ػػٌو واحد ؛ 
 واحٌد وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

73 
؛ عذاٌب أَليٌم مْن ِإلػ و 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و ؛ عذاٌب اَليٌم اَفبل أفبل
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكبلف يْأكبلف 75

 ااَليات اآْليات 75
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 كتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والس

 ىِ ــانِِانظَر  ى  انظر أن 75
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  ؛لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
   وصبلً ووقفاً  ى  وباإلمالة في ) أن

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوفكوف يْؤفكوف 75

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَتعبدوف قْل أَتعبدوف 76
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 ضراً وال ؛ نفعاً واهلل 76
ال ؛ نفعاً ضراً و  
 اهللو  

ضراً وال ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نفعاً واهلل

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أىوا أىواءَ  77
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض لوا قْد َضلوا 77



 فرش الجزء السادس                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 261      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً وضلوا ضلواكثيراً و   كثيراً وضلوا 77
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءِ  77
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْــيلىْـإسرا إسرآئيل 78
 عليها باإلمالة لدى الوقفِىعاسِِ عيسى 78
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لبيس لبئس 79
 ئلمالةليخفى ترقيق الراء وال باإلمالة، ِىِ ترِِ ى  تر  80
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لبيس لبئس 80

؛  لهْم أنفسهمْ  80
 أنفسهْم أف

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  أنفسهْم أف؛  لهْم أنفسهمْ 
 السكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 80
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 81  
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أولياء اتخذوىمْ  ذوىْم أولياءاتخ 81
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  81
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 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ نصارِِ ى  نصار  82
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ورىباناً وأنهم أنهمورىباناً و   ورىباناً وأنهم 82
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ ترِِ ى  تر  83
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 84
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِِجاءنا َجاءنا 84
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يدخلنا أف ي دخلنا أف يدخلنا 84

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 85
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا؛  جزا جزاءُ  85
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طيباً واتقوا اتقواطيباً و   طيباً واتقوا 88
 واواً أبدؿ الهمزة وقفاً:   مومنوف مْؤمنوف 88
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولكن يؤاخذكم ولكن ي ؤاخذكم ولكن يؤاخذكم 89
 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  يُػَواخذكم يُػَؤاخذكم ) معاً   89
 بتخفيف القاؼ عَقدتم عق دتم 89

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليماف اأْلَيماف 89
 لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً:

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاوسط مْن َأوسط 89
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أىليكْم أو كسوتهْم  89
 أو ؛ أيمامنكْم إذا

أىليكْم أو كسوتهْم أو ؛ 
 أيمامنكْم إذا

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
 السكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ءاياتو لكْم ءاياتو 89
 وقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد أو قصرْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ ػأيهايػ   90

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلنصاب ؛ وااَلزالـ واأْلَنصاب ؛ واأْلزالـ 90
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يوقع أف ي وقع أف يوقع 91
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والبغضا والبغضاءَ  91
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهَل اَنتم فهْل أَنتم 91
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بشِي ؛ بشيِّ  بَشيءٍ  94
 لحمزة أربعة أوجوقيق، وقفاً: التح

من يخافو ؛ أليٌم  94
 ػػأيهايػ  

من ي خافو ؛ أليٌم 
 ػػأيهاي ػػ  

من يخافو ؛ 
 ػػأيهاأليٌم يػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ اعتدِِ ى  اعتد 94

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 94
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حرـٌ ومن منحرـٌ و   حرـٌ ومن 95
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 95

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  انتقاـٍ احل انتقاـٍ ُأحل 95
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُحرماً واتقوا ُحرماً و اتقوا ُحرماً واتقوا 96
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْوالقلىْــد والقبلئد 97

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 97
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  97
 زة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: لحم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاعجب  ولْو أعجب  100
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قصر وأوقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد ْيلْواْْيلْ؛ْيـٰــأْويٰـْ ػأْولييػ   100

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 100
 قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتح

 قصر وأوقفاً وجهاف: تحقيق أو تسهيل مع مٍد ْيهااْْيـٰـأيهاْ؛ْيـٰـ ػأيهايػ   101
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسلوا تْسأَلوا ) معاً   101

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َاشياء عْن َأشياء 101
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أشيا أشياءَ  101
 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  تسوكم تسؤكم 101
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 101
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 101
 تسهيل الهمزةبوقفاً: ة؛ و إدغاـ صغير لحمز  قد س ألها قْد َسألها 102

103 
بحيرٍة وال ؛ سائبٍة 
وال ؛ وصيلٍة وال ؛ 

 حاـٍ ولكن

بحيرٍة و ال ؛ 
سائبٍة و ال ؛ 
وصيلٍة و ال ؛ 
 حاـٍ و لكن

بحيرٍة وال ؛ 
سائبٍة وال ؛ 
وصيلٍة وال ؛ 
 حاـٍ ولكن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  تعالوِا ِالى تعالْوا ِإلى 104
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: بالتسهيل مع المد أو القصر ءاباءنا ؛ ءاباؤىم ءاباءنا ؛ ءاباؤىم 104

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  104
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   والشيئاً  104

 عليكْم أنفسكم ؛ 105
 اىتديتْم إلى

 عليكْم أنفسكم
 اىتديتْم إلى

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 
 السكت

 أو اإلبداؿ إلى ياء وقفاً: تسهيل الهمزة ؛ فينبِّػيُػكم فينبِّــْــكم فينبُِّئكم 105

منكْم بينكْم إذا ؛  106
مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  بينكْم إذا ؛ منكْم أو ؛ غيركْم إف ؛ غيركْم إفأو

 السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخراف ؛ إَف اَنتم–أَو  أْو ءاخراف ؛ إْف أَنتم 106
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ثمينااَلرض ؛ ااَل  اأْلَرض ؛ اآْلثمين 106
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ثمناً ولو لوثمناً و   ثمناً ولو 106
 باإلمالةِىِ ـقربِِ ى  قرب 106
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفآخرانْ؛ْفــْـاخران فآخراف 107

مزة التاء وكسر الحاء، وال يخفى أنو ضم ح ْسُتِحق  ٱ ْسَتَحق  ٱ 107
 يبتدئ بهمزة وصل مضمومة

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 107



 جزء السابعفرش ال                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 265      

 

 

 نَ يْ ػلِ ااَلو   نِ ػػػ  يَ لَ اأْلَوْ  107

بتشديد الواو وفتحها، وكسر البلـ الثانية، 
وإسكاف الياء، وحذؼ األلف، وفتح النوف، 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت و 
 لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتا

 باإلمالةِىِ ـأدنِِ ى  أدن 108
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتوا أف ي أتوا أف يأتوا 108
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 108
 قرأ بكسر الغين الِغػيوب الغُػيوب 109
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيــ عاسِِ عيسىػيػ   110

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَيدت  إْذ أَيدت  110
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

110 
وكهبًل وإذ ؛ مبيٌن 

 وإذ
وكهبًل و إذ ؛ 
 مبيٌن و إذ

وكهبًل وإذ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن وإذ

وإذ ) األربعة   ؛  110
 بإذني ) األربعة   ؛ 

ْذاْْوإذْ؛ْْو
 يـذناْْيْ؛ْبــبإذن

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 بالتقليل اةالتورِ ِو التوراةو  110

نجيل ؛ اأْلَكمو ؛  110 واإْلِ
 واأْلَبرص

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنجيل ؛ ااَلكمو ؛ وااَلبرص
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وإْذ ؛  وإْذ َتخلق 110
 ُتخرج

 إدغاـ صغير لحمزة  وإذ ت خرج؛  قوإذ ت خل

وقفاً: نقل حركة الهمزة أو إبدالها ياًء ثم  كهَية ؛ كهي ة كهيئة 110
 إدغاـ الياء التي قبلها فيها

 وتبريُ ؛  وترِبىْْ؛  وتبِري وتبِرئُ  110

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

ثم اإلسكاف للوقف فيتحد  ياء مضمومة
ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ  إبداؿ الهمزة ياء مضمومة مع الرـو

 الهمزة ياء مضمومة باإلشماـ
 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 110
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 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْإسراىْـــيل إسرآئيل 110
 ياءً بداؿ الهمزة قرأ بإ :وقفاً  ِجيتػهم ِجئتػهم 110
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إف منهمْ  منهْم إف 110
 فتح السين وكسر الحاء وألف بينهماب َساِحر ِسْحػر 110

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاوحيت وإْذ َأوحيت 111
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوا- أفَ  أْف ءامنوا 111
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ــعاسِِ عيسىػػػيػػ   112  باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيـــ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يُػَنزؿ أف ي ػػَنزؿ أف يُػَنزؿ 112
 سوقفاً: لحمزة خمسة القيا •السما؛  السما السماءِ  112
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 112
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ناكل نْأكل 113
 وقفاً: تسهيل الهمزةْوتطمــْــن ػػنوتطمػِٕ  113
 إدغاـ صغير لحمزة  قد ص دقتنا قْد َصدقتنا 113
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعاسِِ عيسى 114
 : لحمزة خمسة القياسوقفاً  •السما؛  السما السماءِ  114
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  أِلَولنا ؛ لِػيَػولنا أِلَولنا 114

؛  وءاخرنا ؛ وءاية 114
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ؛ وأنت وءاخرنا ؛ وءاية وأنت

 واإلخفاء واضح خفف الزايالنوف و  أسكن مْنزِلها منَػزِّلها 115
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رفمن يكف فمن ي كفر فمن يكفر 115
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْيـناْْيْ؛ْفــفإن فإني 115
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيــ عاسِِ عيسىػيػ   116
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتاْْءأنت ؛ ء ءأَنت 116

 وأميْ  وأميَ  116
أسكن الياء، وال يخفى المنفصل وصبًل، 

 في الهمزة هيلوقفًا: التحقيق أو التسو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف اَقوؿ ؛ بحٍق ِاف أْف أقوؿ ؛ بحٍق ِإف 116
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 بكسر الغين الِغػيوب الغُػيوب 116
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إال لهْم إال 117
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء يُهمعل عليِهم ) معاً   117

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  117
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهيٌد ِاف شهيٌد ِإف 117
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلنهار اأْلَنهار 119
لخبلد  ويُزادة السكت وصبًل: لحمز 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرض اأْلَرض 120
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  120
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لحمزة عند وصل السورتين كسر نوف  الحمد قديرٌ  اهلل قديٌر * بسم 120
 قبلباالولحفص لساكنين، لتقاء االتنوين ال

 
نعام 6)   ( سورة األ

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 1
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ قضِِ ى  قض 2
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  أجبًل وأجلٌ  أجبًل و أجلٌ  أجبًل وأجلٌ  2
 باإلمالة وقفاً ِمسِمى مسمىً  2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 3
 النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 4

سكت، لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايات-مَن ؛ اية – منَ  مْن ءايات؛ مْن ءاية  4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إال ربهْم إال 4
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىمِجاء َجاءىم  5

 أنباُؤاياتيهْم  أنباُؤايْأتيهْم  5
في ) يأتيهم   وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً، وبين 

قاً: لحمزة التحقيق ويُزاد مطلاللفظين 
 لخلف السكت

وجهاً: خمسة القياس،  12لحمزة وقفاً  ؛ أنباوُ  وْْأنبا ؛ أنبا ػُؤاػػ   أنب 5
 وسبعة الرسم

 يستهزءوف 5
 وف•يستهز

 يستهزيُوف
 يستهُزوف

/ 2/ تسهيل الهمزة، 1وقفاً لو ثبلثة أوجو: 
/ حذؼ 3إبدالها ياء ) يستهزيُوف  ، 

 ) يستهُزوف  الهمزة مع ضم الزاي 

كْم َأىلكنا ؛ قرناً  6
 ءاخرين

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-كَم َاىلكنا ؛ قرناً 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ ااَلنهار اأْلَرض ؛ اأْلَنهار 6
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  6
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مدراراً وجعلنا جعلنامدراراً و   مدراراً وجعلنا 6

 : في األولى التحقيق والتسهيل، وفيوقفاً  نشػاناْاْو؛  نااوأنشػ وأنشػأنا 6
 ة ألفاً بإبداؿ الهمز  الثانية

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن وقالوا قالوامبيٌن و   مبيٌن وقالوا 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مَلٌ  ولو لومَلٌ  و   مَلٌ  ولو 8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنزلنا ولْو أَنزلنا 8
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلمر اأْلَمر 8
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سنابَ لَ رجبًل ولَ  َلَلَبسنارجبًل و   رجبًل وَلَلَبسنا 9
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 9
 ياءً : إبداؿ الهمزة حمزةوقفاً ل ستهِزيٱ ستهِزَئ ٱ 10
 باإلمالةِقفحاِِ فحاؽ 10
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 يستهزءوف 10
 وف•يستهز

 يستهزيُوف
 يستهُزوف

/ 2/ تسهيل الهمزة، 1وقفاً لو ثبلثة أوجو: 
/ حذؼ 3إبدالها ياء ) يستهزيُوف  ، 

 الهمزة مع ضم الزاي ) يستهُزوف  

 ااَلرض اأْلَرض 11
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 تالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسك

 ااَلرض اأْلَرض 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ليجمعنكْم إلى ليجمعنكْم إلى 12
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 12  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاغيرَ  قْل َأغيرَ  14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 14
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

14 
قْل ِإني ؛ أَف َأكوف ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني ؛ أَف اَكوف ؛ مَن َاسلم مْن َأسلم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني قْل إني 15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من َيصرؼ من ي صرؼ من ُيصرؼ 16
 فتح الياء وكسر الراءب َيصِرؼ ُيصَرؼ 16
 تسهيل الهمزةوقفاً: ْــذــىْْيوم ػذيومػىِٕ  16

17 
وإف يمسس  )معاً ؛ 

 قديٌر وىو

مسس  وإف ي  
)معاً  ؛ قديٌر 

 ىوو  

وإف يمسس  
)معاً  ؛ قديٌر 

 وىو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  17

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: نقل 

الياء حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة ياء  للوقف، النقل مع الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

 التي قبلها فيها مع الرـو
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؛  قْل َأي ؛ قْل ِإنما 19
 ى  ءالهًة ُأخر 

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ى  ءالهًة اخر ؛  قَل َاي ؛ قِل ِانما
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 َشيٍء اَكبر َشيٍء َأكبر 19

في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

؛  أَئِنكم؛  وُأوحي 19
 وإنني

؛  أَئِنكم[ ؛ ]وحياْْوُأوحي ؛ و]
 نني[اْْ[ ؛ ]وإنني ؛ وىْــنكمأَ 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 19
 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: التحقيق أو التسهيلِْلنذركمْ؛ْاْلنذركم ألنذركم 19
 اإلمالةبِىِ ُأخرِِ ى  ُأخر  19

19 
ػو واحد ؛ واحٌد إلػػ  

 وإنني
ػو و احد ؛ إلػػ  

 واحٌد و إنني
ػو واحد ؛ إلػػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحٌد وإنني

 بري   بريءٌ  19

وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: اإلبداؿ ياء مع 
إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

، اإلبداؿ مع  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو
 دغاـ مع اإلشماـ اإل

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ىم•أبنا ىمأبناء 20
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 20  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاْظَلم ومْن َأْظَلم 21
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ افتِِ ى  افتر  21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذباً َاو كذباً َأو 21
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتو ؛ بَياياتو بآياتو 21
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 23

بين اللفظين مطلقاً: لحمزة و بنصب التاء،  فتَنَتهْم إال فتَنُتهْم إال 23
 التحقيق ويُزاد لخلف السكت
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 بفتح الباء رب نا ربِّنا 23

25 
من يستمع ؛ أف 

يفقهوه ؛ وقراً وإف ؛ 
 وإف يروا

من ي ستمع ؛ أف 
ي فقهوه ؛ وقراً 
 و إف ؛ وإف ي روا

من يستمع ؛ 
أف يفقهوه ؛ 
وقراً وإف ؛ 
 وإف يروا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم أكنة قلوبهْم أكنة 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أكنًة َاف أكنًة َأف 25
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وؾِجاء َجاءوؾ 25
واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال يومنوا يْؤمنوا 25  

 ااَلولين اأْلَولين 25
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ويػَنوف ويْنػئَػوف 26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يهلكوف وإف ي هلكوف وإف يهلكوف 26
 ترقيق الراء لئلمالة ى  ال يخفباإلمالة، و ِىِ ترِِ ى  تر  27
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 27
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  اْلُمومنين اْلُمْؤمنين 27
 فيو ألنو واوي ال إمالة بدا بدا 28
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 29
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخف ىِ ترِِ ى  تر  30
 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 30
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بلقا؛  بلقا بلقاءِ  31
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهمِجاء َجاءتهم  31
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ظهورىْم أال ظهورىْم أال 31
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  31
 باإلمالة اـاِِالدن الدنيا 32

32 
لعٌب ولهو ؛ ولهٌو 

 وللدار
لهو ؛ لعٌب و  
 للدارولهٌو و  

لعٌب ولهو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولهٌو وللدار



 جزء السابعفرش ال                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 272      

 

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة ةاآْلخر  32
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 32
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 33
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وذوااْْوأوذوا ؛ و وأوذوا 34
 باإلمالةِاىمأتِِ أتاىم 34
اءكولقد  ولقْد َجاءؾ 34  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  إمالة األلف جِّ

 نَبيِ  ؛ نبَـىْْ؛ نبػػا  نبػػِإيْ  34

إبداؿ الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو
الهمزة ياء مكسورة ثم تسكن للوقف، 
 إبداؿ الهمزة ياء مكسورة مع الرـو 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 35
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما؛  السما السماءِ  35
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فتاتيهم فتْأتيهم 35
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآية ؛ بّياية بآية 35
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بآيٍة ولو بآيٍة و لو بآيٍة ولو 35
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  ،باإلمالةِِشا َشاء 35
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 35
 باإلمالةِىِ ـموتِِـوال ى  والموت 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أف ي نزؿ ؛ آيًة  أف ينزؿ ؛ آيًة ولكن 37
 و لكن

أف ينزؿ ؛ آيًة 
 ولكن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 38
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طائٍر يطير طائٍر ي طير طائٍر يطير 38

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أمٌم اَمثالكم أمٌم َأمثالكم 38
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  38
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 39

39 
صٌم وبكم ؛ من 
 يشأ؛ ومن يشأ

صٌم و بكم ؛ من 
 ي شأ ؛ ومن ي شأ

صٌم وبكم ؛ 
من يشأ ؛ 
 ومن يشأ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 إبداؿ الهمزة ألفاً ة: حمز وقفاً ل يشا يَشأْ  ؛يشِأ  39
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  39

قْل َأرءيتكم ؛ أْو  40
 أتتكم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتكم ؛ أَو اَتتكم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة يتكم•أر أرءيتكم 40
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يتكْم إفءأر  كْم إفأرءيت 40

 اكماَتِِإَف  إْف أَتاكم 40
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً ، وباإلمالة  سكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بِل ِاياه بْل ِإياه 41
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  ،باإلمالةِاشِِ َشاء 41

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَرسلنا لقْد َأرسلنا 42
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 •ساابالب؛  ساابالب بالبأساءِ  42
ة قرأ بإبداؿ الهمز في الهمزة األولى  وقفاً: 
 لحمزة خمسة القياس ، وفي األخيرةألفاً 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والضرا؛  والضرا والضراءِ  42
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىمِجاء َجاءىم 43
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  باسػنا بأسػنا 43

 ْم أبوابعليهُ  ْم أبوابعليهِ  44
فظين مطلقاً: ضم الهاء مطلقاً، وبين الل

 لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف السكت

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتم قْل َأرءيتم 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً: تسهيل الهمزةوقف يتم•أر أرءيتم 46
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يتْم إفءأر  أرءيتْم إف 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َاخذ ؛ مِن ِالػ و إْف َأخذ ؛ مْن ِإلػ و 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 46

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات آْلياتا 46
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إشماـ الصاد صوت الزايْيص دفون يصدفوف 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتكم قْل َأرءيتكم 47
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 تسهيل الهمزةوقفاً:  يتكم•أر أرءيتكم 47
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتكْم إف أرءيتكْم إف 47

 اَتِاكمإَف  إْف أَتاكم 47
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً ، وباإلمالة  سكت

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بغتًة َاو بغتًة َأو 47
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-فمَن  فمْن َءامن 48
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحاْْوأْصَلح ؛ و وأْصَلح 48
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 48
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا آياتناب 49
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إني لكْم إني 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَتبع ِإفَ ؛  ملٌ  ِاف ِإف أَتبع؛  ملٌ  ِإف 50
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 50
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ِىِ اَلعمِِ ى  اأْلَعم 50
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وباإلمالة وصبلً ووقفاً 

51 
أف يحشروا ؛ وليٌّ 

 وال
حشروا ؛ أف ي  

 الوليٌّ و  
أف يحشروا ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وليٌّ وال

 شِي ؛ شيِّ  َشيٍء ) معاً   52
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وما ماشيٍء و   شيٍء وما 52
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 52

ْ•ىـٰؤالأىـٰؤالْ؛ْأ ىػ ؤالءِ أ 53
 •الىـٰــوْْأالْ؛ْىـٰــوْْأ

 التحقيق مع مد، أوالهمزة األولى  فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 53
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ؾِجاء َجاءؾ 54
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 54  
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  اياتنابآياتنا ؛ بيَ  بآياتنا 54
 فيهما بكسر الهمزة نو ؛ فِإنوإِ  نو ؛ فأَنوأَ  54

ْوَّاـسُُْسـَواْ؛ْ سوءاً  54
نقل حركة الهمزة للساكن قبلو مع وقفاً: 

من جنس ما  هاإبدال؛ أو حذؼ الهمزة
 افيه اومن ثم إدغاـ ما قبله اقبله

 يق أو التسهيلوقفاً: التحقْوأصلحْ؛ْوْاصلح وأْصَلح 54
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وكذل  كذل رحيٌم و   رحيٌم وكذل  54

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 55
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 األولى بالياء بدؿ التاء وليستبين ولتستبين 55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاعبدقِل ِاني ؛ أَف  قْل ِإني ؛ أْف َأعبد 56
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض للت قْد َضللت 56
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إذاً وما إذاً و ما إذاً وما 56
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني قْل ِإني 57
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  زةلحموقفًا: 

لحمزة إسكاف القاؼ، وضاد مكسورة  يَػْقضِ  يَػُقص   57
 مخففة بدؿ الصاد، والقلقلة واضحة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف لْو َأف 58
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 58
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

59 
من ورقة ؛ رطٍب 
 وال؛ مبيٍن وىو

من و رقة ؛ رطٍب 
 و ال ؛ مبيٍن و ىو

من ورقة ؛ 
رطٍب وال ؛ 
 مبيٍن وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

59 
 ورقٍة ِإال ؛
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ورقٍة ِاال ؛ يابٍس ِاال يابٍس ِإال

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةقفًا: و 

 ااَلرض اأْلَرض 59
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ اكمِ؛ِلاقضِِيتوفِِ ى  يتوفاكم ؛ لُيقضَ  60
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  60
 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: تسهيل الهمزة ػيُػكم؛ ينبػِّ  ـــْـكمِـْينبّْ كمػػػُٔ ينبػِّػ 60
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  ،باإلمالةِاجِِ َجاء 61
 حذؼ التاء وزاد ألف ممالة بعد الفاءِهاتوفِِ توفتو 61
 باإلمالةِموِلىم موالىم 62

63 
من يَنجيكم ؛ تضرعاً 

 وُخفية
من ي ػَنجيكم ؛ 
 تضرعاً و ُخفية

من يَنجيكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اً وُخفيةتضرع

 اناجِِـاَنلئَن  لئْن أَنجانا 63
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً  ، وباإلمالة سكت

أف يبعث ؛ شيعاً  65
 ويذيق

بعث ؛ شيعاً أف ي  
 يذيقو  

أف يبعث ؛ 
 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من شيعاً ويذيق
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فوقكْم أو ؛ أرجلكْم  65
 أو

مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف  فوقكْم أو ؛ أرجلكْم أو
 السكت

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاس بػأس 65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 65
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وقفاً لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفاً، ْْاْـنبَــاْ؛ْنبَـ نبَػػإٍ  67
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقرٌّ وسوؼ مستقرٌّ و سوؼ مستقرٌّ وسوؼ 67
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ الذكرِِ ى  الذكر  68

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  69
 يق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء ولكن شيٍء و لكن شيٍء ولكن 69
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ ذكرِِ ى  ذكر  69

70 

لعباً ولهواً ؛ ولهواً 
وغرتهم ؛ وليٌّ وال ؛ 
شفيٌع وإف ؛ حميٍم 

 وعذاب

لعباً و لهواً ؛ 
ولهواً و غرتهم ؛ 

يٌّ و ال ؛ شفيٌع ول
و إف ؛ حميٍم 

 و عذاب

لعباً ولهواً ؛ 
ولهواً وغرتهم؛ 
وليٌّ وال ؛ 
شفيٌع وإف ؛ 
 حميٍم وعذاب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 70
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوخذ يؤخذ 70

خلف سكت، ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 70
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَندعوا ؛ قِل ِاف قْل أَندعوا ؛ قْل ِإف 71
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاناىدِِ ىدانا 71

 حذؼ التاء الثانية وزاد ألف ممالة بعدِهااستهوِِ استهوتو 71
 الواو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 71
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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أصحاٌب  أصحاٌب ي دعونو أصحاٌب يدعونو 71
 يدعونو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 عليهماباإلمالة لدى الوقف ِىىِ؛ِىدِِهدِِـال ىدى؛ الهدى  71
 ، ابتداًء: كحفصاً : إبداؿ الهمزة ألفوقفاً  الهد اتنا ئتناٱالهدى  71
ِوأمرناـال ى  وأمرناهدال 71  في ) الهدى    باإلمالةِهِدى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأَف َاقيموا وأْف َأقيموا 72
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وااَلرض واأْلَرض 73
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتح

74 
ءالهًة أصناماً ءالهة ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءالهًة ِانيأصناماً ءالهة ؛  ِإني
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء بسبب اإلمالة ى  باإلمالة وال يخفِأرِاك أراؾ 74
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وكذل  كذل مبيٍن و   مبيٍن وكذل  74

 وااَلرض اأْلَرضو  75
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ترقيق  ى  باإلمالة للراء والهمزة، وال يخفِاءِِرِِ رءا 76
 تسهيل الهمزةبوقفاً: ؛ و الراء بسبب اإلمالة

لخبلد  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة ااَلفلين اآلفلين 76
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

، أما وصبلً وقفاً باإلمالة للراء والهمزة  اءِِرِِ رءا 77
 تسهيل الهمزةبوقفًا: ؛ و فبإمالة الراء فقط

 اءِِرِِ رءا 78
، أما وصبلً وقفاً باإلمالة للراء والهمزة 

 تسهيل الهمزةبوقفًا: ؛ و فبإمالة الراء فقط

 ري  ب بريءٌ  78

وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: اإلبداؿ ياء مع 
إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

، اإلبداؿ مع  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو
 اإلدغاـ مع اإلشماـ 

 أسكن الياء وصبلً ووقفاً  وجهيْ  وجهيَ  79
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض اأْلَرضو  79
 نقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة ال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وما حنيفاً و ما حنيفاً وما 79
 فيها ال إمالةمستثنى:  ىدافِ  ىدافِ  80

أف ي شاء ؛ شيئاً  أف يشاء ؛ شيئاً وسع 80
 و سع

أف يشاء ؛ 
 شيئاً وسع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ثبلثة اإلبداؿوقفاً: لحمزة  يشا يشاءَ  80

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش يئاً ش 80
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 شِي ؛ شيِّ  شيءٍ  80
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علماً اَفبل علماً َأفبل 80
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنكْم أشركتم أنكْم أشركتم 81

 بااَلمن باأْلَمن 81
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بظلٍم اولئ  بظلٍم ُأولئ  82
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بااَلمن باأْلَمن 82
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا؛  نشا نشاءُ  83
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم ووىبنا عليٌم و وىبنا عليٌم ووىبنا 83
 باإلمالةِىِ وموسِِ ى  وموس 84
ِ؛ِـحاِِـيِو ى  عيسو ؛  ى  يحيو  85  باإلمالةِىِ عاسِِِوى 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لياساْْوإلياس ؛ و وإلياس 85
 ببلـ مشددة مفتوحة وسكوف الياء وال ػْيػسع واْلَيسع 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولوطاً وكبلً  ولوطاً و كبلً  ولوطاً وكبلً  86

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ابائهم-ومَن  ْن َءابائهموم 87
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل خوانهماْْوإخوانهم ؛ و وإخوانهم 87
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وىديناىْم إلى وىديناىْم إلى 87
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اطِصرَ َْراطـصْ  ِصَراط  87
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدى ىدى 88
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء من ي شاء من يشاء 88
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا؛  يشا يشاءُ  88

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاشركوا ولْو َأشركوا 88
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فإف يكفر كفرفإف ي   فإف يكفر 89

 ىػ ؤالءِ  89
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِدىىَِ دىىَ  90
 باإلمالةِاىمفبهدِِ فبهداىم 90

 قتِد قلٱوصبًل:  قتِدهْ ٱ 90
 قتدْ ٱوقفاً: 

الهاء ىنا ىاء سكت على الراجح، وقد قرأ 
 حمزة بإثباتها وقفاً، وحذفها وصبلً 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػلكم ػػلكمأْسػػَٔ  90

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اً ِافجر أ أجراً ِإف 90
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ ذكرِِ ى  ذكر  90

 شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  91
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق  وصبًل: مَن اَنزؿ مْن أَنزؿ 91
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة،ِِجا َجاء 91
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 91

نوراً وىدى ؛ كثيراً  91
 وُعلِّمتم

ىدى ؛  نوراً و  
 ُعلِّمتمكثيراً و  

نوراً وىدى ؛ 
 كثيراً وُعلِّمتم

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ  

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدىِو ىدىً و  91
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر اباوْكمء ءاباؤكم 91
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 92
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى   يخفباإلمالة، والِىِ القرِِ ى  القر  92
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف ) معاً   يْؤمنوف ) معاً   92  

 بااَلخرة ةباآْلخر  92
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاْظَلم مْن أْظَلم 93
 لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِترِِرِِـافت ى  ؛ تر  ى  افتر  93  ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ ى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذباً َاو كذباً َأو 93
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ شي   شيُ  َشيءٌ  93

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
وقفاً: لحمزة ستة أوجو: نقل  تحقيق،ال

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، النقل مع  للوقف، النقل مع الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 

، إبداؿ الهمزة ياء مع  إدغاـ الياء مع الرـو
 التي قبلها فيها مع اإلشماـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شٌي ومن شٌي و من شٌي ومن 93
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيديهْم أخرجوا أيديهْم أخرجوا 93

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-عَن  عْن َءاياتو 93
 لخلف سكت ويُزاد نقل وتحقيق لحمزةوقفًا: 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً إدغاـ صغير؛ و  تمونايولقد جِّ  ولقْد ِجئتمونا 94
 باإلمالةِفراِدىِ  ى  فراد 94

94 
خلقناكْم أوؿ ؛ 

 خلقناكْم أوؿ ؛ زعمتْم أف زعمتْم أف
مطلقًا: لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف 

 السكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممرٍة وتركت مرٍة و تركتم مرٍة وتركتم 94
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  94
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 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ نرِِ ى  نر  94

وجهاً: خمسة القياس،  12لحمزة وقفاً  وُ شركا؛  وْْشركا ؛شركا  ُؤاػػػ   ػشرك 94
 وسبعة الرسم

 بضم النوف بيُنكم بيَنكم 94
ِ؛ِفأنِِوالنوِِ ى  ن؛ فأ ى  والنو  95  الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيل، و باإلمالةِىِ ـى 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  توفكوف تْؤفكوف 95

 ااِلصباح اإْلِصباح 96
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام سكناً والشمس الشمسسكناً و   سكناً والشمس 96
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعلموف لقوـٍ ي علموف لقوـٍ يعلموف 97

 ااَليات اآْليات 97
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: تسهيل الهمزةْكماْْأنشـ أنشأكم 98

98 
نفٍس واحدة ؛ 

فمستقٌر ومستودع ؛ 
 هوفلقوـٍ يفق

احدة ؛ نفٍس و  
فمستقٌر 

مستودع ؛ لقوـٍ و  
 فقهوفي  

نفٍس واحدة ؛ 
فمستقٌر 

ومستودع ؛ 
 لقوـٍ يفقهوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 98
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 القياس وقفاً: لحمزة خمسة •السما؛  السما السماءِ  99

فأخرجنا ) معاً   ؛  99
 آليات

ْخرجنااْْفأخرجناْ؛ْفـ
 ياتـا•آلياتْ؛ْلــ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  99
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

99 

متراكباً ومن ؛ دانيٌة 
وجنات ؛ أعناٍب 
والزيتوف ؛ متشابهاً 

 قوـٍ يؤمنوفوغير ؛ ل

 من ؛متراكباً و  
دانيٌة و جنات ؛ 
؛ أعناٍب و الزيتوف

غير ؛ متشابهاً و  
 ؤمنوفلقوـٍ ي  

متراكباً ومن ؛ 
دانيٌة وجنات؛ 
أعناٍب والزيتوف 
متشابهاً وغير 
 لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاعناب مْن َأعناب 99
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ضم الثاء والميمب ثُػُمػره ثَػَمػره 99
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 99  
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشرك اءَ شرك 100
 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 100

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 101
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـأنِِ ى  أن 101

ولٌد ولم ؛ صاحبٌة  101
 وخلق ؛ شيٍء وىو

لم ؛ ولٌد و  
خلق ؛ صاحبٌة و  
 ىوشيٍء و  

ولٌد ولم ؛ 
صاحبٌة وخلق  

 شيٍء وىو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 شِي ؛ شيِّ  َشيٍء ) معاً   101
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيٍء ) معاً   102
 التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة أوجو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وكيل شيٍء و كيل شيٍء وكيل 102

لخبلد  ويُزادلسكت وصبًل: لحمزة ا ااَلبصار ) معاً   اأْلَبصار ) معاً   103
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

اءكمقد  قْد َجاءكم  104  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف جِّ
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْبصاىْــر بصائِر 104

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فمَن اَبصر فمْن أَبصر 104
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بحفيٍظ وكذل  بحفيٍظ و كذل  بحفيٍظ وكذل  104

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 105
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ لقوـٍ يعلموف لقوـٍ ي علموف لقوـٍ يعلموف 105
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  ،باإلمالةِاشِِ َشاء 107
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليهم ) معاً   107
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حفيظاً وما ؛ بوكيٍل  107
 وال

حفيظاً و ما ؛ 
 بوكيٍل و ال

حفيظاً وما ؛ 
 بوكيٍل وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: تسهيل الهمزة بِّػيُػهم؛ فين فينبِّــْــهم ػهمفينبِّػػُٔ  108
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تِجاء؛  تهمِجاء َجاءت؛ َجاءتهم  109
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تهْم ءايةِجاء جاءتهْم ءاية 109
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليومنن ليْؤمنن 109

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ماِان قلِ  ماقْل ِإن 109
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَليات اآْليات 109
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كْم أنهاعر يش كْم أنهايشعر  109
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة بدؿ الياء، و  بالتاء ومنوفت يْؤمنوف 109
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تهمأِفد ػػدتهمأفْػػٔ  110
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 110  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرٍة ونذرىم نذرىممرٍة و   مرٍة ونذرىم 110
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نناولَو اَ  نناولو أَ  111
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليػُهم ِهمإلي 111
 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 111
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 111

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  111
 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليومنوا ليْؤمنوا 111
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يشاء شاءأف ي   أف يشاء 111
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  111

 ااِلنس اإْلِنس 112
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 حمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: ل
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم إلى بعضهْم إلى 112
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غروراً ولو لوغروراً و   غروراً ولو 112
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِِشا َشاء 112
 باإلمالةِىِ ـولتصغِِ ى  ولتصغ 113
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ةأِفد ػػدةأفْػػٔ  113
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 113  

 وااَلخرة ةواآْلخر  113
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

حكماً وىو ؛ مفصبلً  114
 والذين

ىو ؛ حكماً و  
 الذينمفصبلً و  

حكماً وىو ؛ 
 والذين مفصبلً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

َزؿ منَػز ؿ 114 ؛ واإلخفاء بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي منػْ
 جلي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صدقاً وعدالً  عدالً صدقاً و   صدقاً وعدالً  115

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تطَع اَكثر تطْع َأكثر 116
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 116
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتبعوف إف ي تبعوف إف يتبعوف 116
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إال ىْم إال 116
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضلمن يَ  ضلمن ي   من َيضل 117
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتو ؛ بَياياتو بآياتو 118
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 118

119 
 لكْم أال ؛ عليكْم إال 

 اضطررتْم إليو
؛ عليكْم إال ؛ اضطررتْم  اللكْم أ

 إليو 
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 

  كتالس
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 119
ـَ  119 ـَ  َحر   ، وترقيق الراء جليكسر الراءضم الحاء و ب ُحرِّ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاف علٍم ِإف 119
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ثم ) معاً   120 لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لح ااِلثم ) معاً   اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لفسٌق وإف لفسٌق و إف لفسٌق وإف 121

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَف َاطعتموىم وإْف َأطعتموىم 121
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  َأطعتموىْم إنكم  َأطعتموىْم إنكم 121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نوراً يمشي مشينوراً ي   نوراً يمشي 122

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  راَكابقريٍة  قريٍة َأكابر 123
 لخلف سكت ويُزادحقيق نقل وت لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم  124
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تهْم ءايةاءجِِ جاءتهْم ءاية 124
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 124
 واواً باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ِىِ ـنوتِِ ى  نْؤت 124

 ےرساالتِوِ  كسالَتوُ ر  124
بزيادة ألف بعد البلـ،  أيقرأ بالجمع، 

 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب
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125 
فمن يرد ؛ أف يهديو  
 ومن يرد ؛ أف يضلو

فمن ي رد ؛ أف 
ي هديو ؛ ومن ي رد  

 أف ي ضلو

فمن يرد ؛ أف 
يهديو ؛ ومن 

 يضلويرد ؛ أف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لبِلسبلـ سبلـلئْلِ  125
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرَد َاف يرْد َأف 125
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما؛  السما السماءِ  125
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  125  
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  126

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 126
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يذكروف لقوـٍ ي ذكروف لقوـٍ يذكروف 126
 بالنوف بدؿ الياء شرىمنح يحشرىم 128

128 
ػمعشر ؛ جميعاً يػػ  

ببعٍض وبلغنا ؛ عليٌم 
 وكذل 

ػمعشر ؛ جميعاً ي ػػ  
ببعٍض و بلغنا ؛ 
 عليٌم و كذل 

ػمعشر  جميعاً يػ  
ببعٍض وبلغنا ؛ 
 عليٌم وكذل 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس ) معاً   اإْلِنس ) معاً   128
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِاكممثوِِ مثواكم 128
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء 128

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنس  واإْلِنس  130
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ألفاً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ياتكم يْأتكم 130

؛  عليكْم ءاياتي 130
 أنفسهْم أنهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم أنهم؛  عليكْم ءاياتي
 السكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ  لقا لقاءَ  130
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 130
 ترقيق الراء إلمالة ى  ، وال يخفباإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  131
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بظلٍم وأىُلها أىُلهابظلٍم و   هابظلٍم وأىلُ  131
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يشأ شأإف ي   إف يشأ 133
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل يَشا يَشأْ  133
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا؛  يشا يشاءُ  133
 وقفاً: تسهيل الهمزةْكماْْأنشـ أنشأكم 133

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-قوـٍ  قوـٍ َءاخرين 133
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل تػا•آلت ؛ لػ آلت 134
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آلياٍت وما آلياٍت و ما آلياٍت وما 134
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق مطلقًا:  مكانتكْم إني مكانتكْم إني 135
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يكوف كوفمن ي   من تكوف 135
 بالياء بدؿ التاء يكوف تكوف 135
 : إبداؿ الهمزة ألفاً لحمزةوقفاً  ذرا ذرأَ  136

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـو  اأْلَنعاـ و  136
 والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 

 مئهشركالشركائنا ؛  136
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْلشركاىْـناْ؛ْشركاىْـهم )معاً 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ  سا ساءَ  136
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 137
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 137
ـٌ وحرث 138 ـٌ و   أنعا ـٌ وحرث حرثأنعا  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أنعا
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا؛  نشا نشاءُ  138
 بإدغاـ التاء في الظاء حرمت ظ هورىا حرمْت ظُهورىا 138
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر  ا•اافتر  افترآءً  138

لخبلد  ويُزاد وصبًل: لحمزة السكت ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 139
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يكن كنوإف ي   وإف يكن 139
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شركا؛  شركا شركاءُ  139
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وصفهْم إنو وصفهْم إنو 139
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علٍم وحرموا علٍم و حرموا علٍم وحرموا 140
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر  ا•افترا افترآءً  140
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض لوا قْد َضلوا 140
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل أنَشا أنَشأَ  141

141 
معروشاٍت وغير ؛ 
معروشاٍت والنخل ؛ 

 متشابهاً وغير

و غير   معروشاتٍ 
معروشاٍت 
و النخل ؛ 
 متشابهاً و غير

 معروشاٍت وغير
معروشاٍت 
والنخل ؛ 
 متشابهاً وغير

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مختلفاً اُُكلو مختلفاً ُأُكلو 141
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اء والميمبضم الث ثُُمره ثََمره 141
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 141
 بكسر الحاء ِحصاده َحصاده 141

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 142
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي حمولًة وفرشاً  حمولًة و فرشاً  حمولًة وفرشاً  142
 ، وال تخفى  القلقةبإسكاف الطاء خْطوات خُطوات 142
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  الضػاف الضػأف 143

143 
 قْل َءآلذكرين
 قْل َءاَلذكرين

 آلذكرين–قَل 
 اَلذكرين–قَل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادوقفًا: لحمزة نقل وتحقيق 

 ذكرين  وجهاف كحفص ، ولو في )ءآل

 ااُلنثيين ) معاً   اأْلُنثيين ) معاً   143
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءوقفاً  ؛ نبُيوني ؛ نُبوني نبــْــوين ونيػػػػٔ نب 143
 باءحذؼ الهمزة مع ضم ال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِافب بعلٍم ِإف 143
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

بل ؛ اأْلُنثيين  144 اإْلِ
  معاً )

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلبل ؛ ااُلنثيين ) معاً  
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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 قْل َءآلذكرين 144
 لذكرينَءاْْقْل 

 ذكرينآل–قَل 
 لذكرينْاْ–قَل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفًا: لحمزة نقل وتحقيق 

 ، ولو في )ءآلذكرين  وجهاف كحفصسكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  144
 باإلمالةِوِصاكم وصاكم 144

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  فمَن َاْظَلم ؛ علٍم ِافّ  فمْن َأْظَلم ؛ علٍم ِإفّ  144
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ افتِِ ى  افتر  144

145 
طاعٍم يطعمو ؛ باٍغ 
 وال ؛ رحيٌم وعلى

طعمو ؛ طاعٍم ي  
ال ؛ رحيٌم باٍغ و  
 علىو  

؛ طاعٍم يطعمو
باٍغ وال ؛ 
 رحيٌم وعلى

 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ

 بالتاء بدؿ الياء أف تكوف يكوفأف  145

145 
و ؛ مسفوحاً ميتًة أَ 

 َأو؛ رجٌس َأو فسقاً 
 ُأىل

و ؛ مسفوحاً َاو ؛ رجٌس َاو ميتًة اَ 
 ُاىل  فسقاً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظفٍر ومن نمظفٍر و   ظفٍر ومن 146
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 146
 لحمزة إدغاـ صغير حملت ظ هورُىما حملْت ظُهورُىما 146
 في األلف األخيرة باإلمالةِحوايِاـال الحوايا  146

رحمٍة واسعة ؛ واسعٍة  147
 وال

اسعة ؛ رحمٍة و  
 الواسعٍة و  

سعة ؛ رحمٍة وا
 واسعٍة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسو بػأُسو 147
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 148

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  148
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :فاً وق بػاسنا بػأَسنا 148

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَف اَنتم وإْف أَنتم 148
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أَنتْم إال أَنتْم إال 148
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء 149
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مطلقاً: لحمزة و باإلمالة في ) لهداكم  ،  أجمعين اكمِْهدِِـل لهداكْم أجمعين 149
  التحقيق ويُزاد لخلف السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اءتتبَع َاىو  تتبْع َأىواء 150
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أىوا أىواءَ  150
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا ناآياتب 150
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  150  

 بااَلخرة  ة خر باآْل  150
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

151 
تعالْوا أَتل ؛ مْن 

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  تعالَوا اَتل ؛ مِن ِامبلؽ ِإمبلؽ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم أال عليكْم أال  151

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  151
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

151 
شيئاً وبالوالدين ؛ 

 إحساناً وال
شيئاً و بالوالدين؛ 

 إحساناً و ال
 شيئاً وبالوالدين 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إحساناً وال

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوإياىمْ؛ْوْاياىم وإياىم 151
 باإلمالةِاكموصِِ وصاكم 151

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفساً ِاال نفساً ِإال 152
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِوصِِـقربِِ ؛ وصاكم ى  قرب 152  باإلمالةِاكمى 
 بكسر الهمزة وِإف  ىذا وَأف  ىذا 153
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي يِصَراطْيَراطـصْ   يِصَراط 153
 باإلمالةِاكموصِِ وصاكم 153
 إلمالة لدى الوقف عليهماباِىىِ؛ِوىدِِموسِِ ىدًى و موسى ؛  154

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  154
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

154 
شيٍء وىدى ؛ 
 وىدًى ورحمة

ىدى ؛ شيٍء و  
 رحمةوىدًى و  

شيٍء وىدى ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىدًى ورحمة
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 زة خمسة القياسوقفاً: لحم •بلقا؛  بلقا بلقاءِ  154
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  154  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 155
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

157 
 فمْن َأْظَلمنا ؛ لْو أَ 

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  اياتنا-عَن ؛  فمَن َاْظَلمنا ؛ لَو اَ  عْن َءاياتنا
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِأىِدىِ   ى  أىد 157
اءفقد  فقْد َجاءكم  157  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  إمالة األلف كمجِّ
 باإلمالة لدى الوقف عليهماِوىِدى وىدىً  157
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ةوىدًى ورحم رحمةوىدًى و   وىدًى ورحمة 157
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 157
 إشماـ الصاد صوت الزايْدفونيصْ  يصدفوف ) معاً   157

 وّ سُ  ؛و سُ  وءَ سُ  157

وقفاً: لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

واو ثم إدغاـ  الواو للوقف، إبداؿ الهمزة
 الواو التي قبلها فيها.

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيهم أف ي أتيهم أف تأتيهم 158
 بالياء بدؿ التاء ْأتيهمي تْأتيهم 158
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  اتيهم ؛ ياتي )الثبلثة ي )الثبلثة تْأتيهم؛ يْأتي  158

158 
نفساً ِإيمانها ؛ تكْن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنت -ِايمانها ؛ تكَن  نفساً  َءامنت
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتخفيف الراء وألف قبلها فارَقوا فر قوا 159

 َشيٍء ِانما َشيٍء ِإنما 159

في لفظ ) شيء  وصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق  وبين اللفظين، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمرىْم إلى أمرىْم إلى 159
 أو إبدالها ياءً تسهيل الهمزة،  :وقفاً ْـهمْ؛ْينبُيهمـْـينبـ ينبُئهم 159
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 ة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمال اجِِ َجاء )معاً  160
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  بالسيِّػيَػة بالسيِّػَئة 160
 باإلمالةِىِ جزِِـي ى  يجز  160

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانني قْل ِإنني 161
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة يـىدانِِ ىداني 161
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  161
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وما ماحنيفاً و   حنيفاً وما 161

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِافّ  قْل ِإفّ  162
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فيها ال إمالةمستثنى:  محيايو  محيايو  162

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاغير ْل َأغيرق 164
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

164 
رب ػاً وىو ؛ شيٍء وال  

 وازرٌة وزر
ىو ؛ شيٍء رب ػاً و  

 ال ؛ وازرٌة وِّزرو  

رب ػاً وىو ؛ 
شيٍء وال ؛ 
 وازرٌة وزر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  شيِّ  شِي ؛ َشيءٍ  164

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  للوقف، النقل مع الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

  رـوالتي قبلها فيها مع ال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفٍس ِاال نفٍس ِإال 164
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ أخرِِ ى  أخر  164
 أو إبدالها ياءً  : تسهيل الهمزةوقفاً ْـكمْ؛ْفينبُيكمـْـفينبـ فينبُئكم 164

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ضااَلر  اأْلَرض 165
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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مطلقاً: لحمزة التحقيق ويُزاد باإلمالة، و ِءاتِاكْمِإن ءاتاكْم إف 165
  لخلف السكت

 المص رحيمٌ  اهلل رحيٌم * بسم 165

: حفص فلو اإلقبلب؛ أما بين السورتين
فيما   المصمع وصل ) وصبلً ف حمزة
لخلف  ويُزادلحمزة التحقيق : بعدىا

: لحمزة النقل  المصعلى ) السكت، وقفاً 
 لخلف السكت ويُزادوالتحقيق 

 
 ( سورة األعراف 6) 

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاٌب انزؿ كتاٌب أُنزؿ 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الراء لئلمالة ترقيق ى  باإلمالة، وال يخفِىِ وذكرِِ ى  ذكر و  2
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للُمومنين  للُمْؤمنين 2
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  3

4 
قريػٍة َأىػػلكناىا ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍة َاىلكناىا ؛ بياتاً َاو بياتاً َأو
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىااءجِِف اءىا فجَ  4
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسنا بػأَسنا 4
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْقاىْــلون قائلوف 4

مطلقاً: لحمزة التحقيق ويُزاد ، و باإلمالةِدعوِاىْمِإذ دعواىْم إذ 5
 لخلف السكت

 ، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرباإلمالة ىماءجِِ َجاءىم  5
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسنا بػأَسنا 5
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فلنَسلن ؛ ولنَسلن ػلنػلن ؛ ولنْسػػَٔ فلنْسػػػَٔ  6
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهػم إليِهػم 6
 لهاءوصبًل ووقفاً: ضم حمزة ا عليُهم عليِهم 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعلٍم وما مابعلٍم و   بعلٍم وما 7
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْغاىْــبني غائبين 7
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 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومــْــذ ػذيومػىِٕ  8
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 9

 ااَلرض اأْلَرض 10
لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ادـيَػآلدـ ؛ لػ آلدـ 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَمرت  إْذ َأمرت  12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناٍر وخلقتو خلقتوناٍر و   ناٍر وخلقتو 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاخرِج ِان  فاخرْج ِإن  13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي  ِصَراطْكَراطـصْ  ِصَراط  16
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاتينهم•آلتينهم ؛ لػ آلتينهم 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن اَيمانهمو  أَيمانهمعْن و  17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْمشاىْــلهم شمائلهم 17
 وقفاً: بنقل حركة الهمزة مع حذفها مُذوماً  مذءوماً  18

التحقيق أو ألولى في الهمزة اوقفاً: ِْلمْلنْ؛ْاْلمْلن ألمؤلف 18
 التسهيل، وفي الثانية التسهيل

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم أجمعين منكْم أجمعين 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اسكَن اَنت اسكْن أَنت  19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً ؿ الهمزة قرأ بإبدا :وقفاً  ِشيػتما شئػتما 19

وقفاً: وجهاف: النقل أو اإلبداؿ واو ثم  سَواتهما ؛ سو اتهما سوءاتهما 20
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها

 باإلمالةِاكماهِِـن نهاكما 20
 باإلمالة فيهماِامهامهاِ؛ِونادِِفدِلِ فدالىما ؛ وناداىما 22

 سَواتهما ؛ سو اتهما سوءاتهما 22
أو اإلبداؿ واو ثم وقفاً: وجهاف: النقل 

 إدغاـ الواو التي قبلها فيها
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من ورؽ من و رؽ من ورؽ 22
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ألَم اَنهكما ألْم أنهكما 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

عدٌو ولكم ؛ مستقٌر  24
 ومتاع

لكم ؛ عدٌو و  
 متاعو  مستقٌر 

عدٌو ولكم ؛ 
 مستقٌر ومتاع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 24
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومتاٌع ِالى متاٌع ِإلى و  24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فتح حمزة التاء وضم الراء َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَنزلنا قْد أَنزلنا 26
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

26 
لباساً يواري ؛ وريشاً 

 ولباس
واري ؛ لباساً ي  

 لباسوريشاً و  
لباساً يواري ؛ 
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا وريشاً ولباس

 سَواتكم ؛ سو اتكم سوءاتكم 26
وقفاً: وجهاف: النقل أو اإلبداؿ واو ثم 

 إدغاـ الواو التي قبلها فيها
 باإلمالةِىِ التقوِِ ى  التقو  26

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايات-مَن  مْن َءايات 26
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 َواتهما ؛ سو اتهماس سوءاتهما 27
وقفاً: وجهاف: النقل أو اإلبداؿ واو ثم 

 إدغاـ الواو التي قبلها فيها
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخف اكميرِِ يراكم 27
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ترونهْم إنا ترونهْم إنا 27
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  27
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  27  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 28
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالفحشا؛  بالفحشا بالفحشاءِ  28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َامر قلَ  قْل َأمر 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دعوهٱمسجٍد و  دعوهٱمسجٍد و   دعوهٱمسجٍد و  29
 وقفاً: تسهيل الهمزةْبداْكم بدأكم 29
 باإلمالةِىِ َىدِِ ى  َىدَ  30
 مزة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم ح عليُهم عليِهم 30
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسجٍد وكلوا كلوامسجٍد و   مسجٍد وكلوا 31
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 32

خالصًة يـو ؛ لقوـٍ  32
 يعلموف

ـو ؛ خالصًة ي  
 علموفلقوـٍ ي  

خالصًة يـو ؛ 
 لقوـٍ يعلموف

 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 32
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبلً فتحذؼ للساكنين أسكن الياء ربيْ  ربيَ  33

ثم 33 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلثم  واإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سلطاناً وأف سلطاناً و أف سلطاناً وأف 33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أمٍة َاجل أمٍة َأجل 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 34
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفيستاخر  وف يستْأخر  34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ساعًة وال الساعًة و   ساعًة وال 34
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينكم يْأتينكم 35
  لخلف السكت ويُزاد مطلقًا: لحمزة التحقيق عليُكْم ءاياتي عليُكْم ءاياتي 35
 باإلمالةِىِ اتقِِ ى  اتق 35
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل حصلاْْح ؛ ووأصل وأْصَلح 35
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 35
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 36
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاو كذباً ؛   فمَن َاْظَلم كذباً َأو؛  فمْن َأْظَلم  37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ افتِِ ى  افتر  37
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتو ؛ بَياياتو بآياتو 37
 قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو  تهماءجِِ َجاءتهم  37
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم أنهم أنفسهْم أنهم 37

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  واإْلِنس  واإْلِنس 38
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

38 
دخلْت ْأمٌة ؛ لعنْت 

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  دخلُت أمٌة ؛ لعنُت اختها  ُأختها
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اىماخرِِقالُت  قالْت ُأخراىم 38
وصبًل: لحمزة تحقيق بإمالة )أخراىم ؛ و 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

، ووقفاً: ثبلثة أوجو: التحقيق أو باإلمالةِىمىمِ؛ِلُاوِلِِلِاْلوىمِ؛ِألوِلِ ألوالىم 38
 التسهيل أو اإلبداؿ ياء

 ىػ ؤالءِ  38
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاتهم•فآتهم ؛ فػ فآتهم 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضعٌف ولكن ٌف و لكنضع ضعٌف ولكن 38

 اوِلىموقالُت  وقالْت أوالىم 39
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 وباإلمالة في ألف ) أوالىم   وصبًل ووقفاً 

وقفاً: ثبلثة أوجو: التحقيق أو و باإلمالة، ِاىماىمِ؛ِلـُاخرِِخرِِالْْاىمِِ؛ِألخرِِ ألخراىم 39
 التسهيل أو اإلبداؿ ياء

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 40
 بالياء بدؿ التاء وإسكاف الفاء وخفف التاء يُػْفَتح تُػَفت ح 40
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أبواب لهْم أبواب 40
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما؛  السما السماءِ  40
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مهاٌد ومن ؛ غواٍش  41
 وكذل 

مهاٌد و من ؛ 
 غواٍش و كذل 

مهاٌد ومن ؛ 
 غواٍش وكذل 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفساً ِاال نفساً ِإال 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل: ضم حمزة الهاء تػحتُهم األنػهار ػحتِهم األنػهارت 43

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 43
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالة ) معاً   ىِدانا ىدانا ) معاً   43
اءلقد  لقْد َجاءت 43  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف تجِّ
 إدغاـ صغير لحمزة  موىاػت  ػأورث أورثْػُتموىا 43
 باإلمالةِىِ ونادِِ ى  وناد 44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  ُمَوذف ُمَؤذف 44
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم أف بينهْم أف 44
 فتح حمزة النوف مع التشديد وفتح التاء أف  َلعنةَ  أف ل عنةُ  44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عوجاً وىم ىمعوجاً و   وىمعوجاً  45

 بااَلخرة  ة باآْلخر  45
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

حجاٌب وعلى ؛  46
 رجاٌؿ يعرفوف

على ؛ حجاٌب و  
 عرفوفرجاٌؿ ي  

حجاٌب وعلى  
 رجاٌؿ يعرفوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراؼ اأْلَعراؼ 46
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِاىمبسامِِ بسيماىم 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نادَوا َاصحاب نادْوا َأصحاب 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بصارىمصرفَت اَ  صرفْت أَبصارىم 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ تلقا تلقاءَ  47
 باإلمالة ىِ ونادِِ ى  وناد 48
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراؼ اأْلَعراؼ 48
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رجاالً يعرفونهم رجااًل ي عرفونهم يعرفونهم رجاالً  48
 باإلمالةِىِ ـاىمِ؛ِأغنِِبسامِِ ى  بسيماىم ؛ أغن 48

 ىػ ؤالءِ أ 49
ْ•ىـٰؤالأىـٰؤالْ؛ْأ
 •الىـٰــوْْأالْ؛ْىـٰــوْْأ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا مسة القياسخ
 باإلمالة ىِ ونادِِ ى  وناد 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َافيضوا أْف َأفيضوا 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما؛  الما الماءِ  50

51 
لعباً و لهواً ولعباً ؛ 
 وغرتهم

لعباً ؛ لهواً و  
 غرتهملعباً و  و 

لهواً ولعباً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لعباً وغرتهمو 

 باإلمالةِاىمالدناِـاِ؛ِننسِِ الدنيا ؛ ننساىم 51
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  51
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 51
  ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً و إدغاـ صغير؛  ناىميجِّ ولقد  ولقْد ِجئناىم 52
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىِدى ىدىً  52

ىدًى ورحمة ؛ لقوـٍ  52
 يؤمنوف

رحمة ؛ ىدًى و  
 ؤمنوفلقوـٍ ي  

؛ ىدًى ورحمة
 لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  52  
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويلو ) معاً   ؛ ياتي ويلو ) معاً   ؛ يْأتيتأْ  53
اءقد  قْد َجاءت 53  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف تجِّ
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شفعا شفعاءَ  53

 وااَلرض ؛ وااَلمر اأْلَرض ؛ واأْلّمرو  54
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  ق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقي
 باإلمالةِاستِوىِ  ى  استو  54
 فتح الغين وشدد الشين يغَػشِّػي يُػْغِشي 54
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حثيثاً والشمس حثيثاً و الشمس حثيثاً والشمس 54
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 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأمره ؛ بػَيمره بأمره 54
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تضرعاً وُخفية و ُخفية تضرعاً  تضرعاً وُخفية 55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وُخفيًة ِانو وُخفيًة ِإنو 55
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 56
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خوفاً وطمعاً  طمعاً خوفاً و   وطمعاً خوفاً  56

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وطمعاً ِاف وطمعاً ِإف 56
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بسكوف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 57
 بدؿ الباء مفتوحة بنوف َنْشراً  ْشراً بُ  57
 إدغاـ صغير لحمزة أقلت س حاباً  َسحاباً  أقلتْ  57
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  57
 باإلمالةِاملوتِـىِ  ى  الموت 57

 ااَليات اآْليات 58
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا لقوـٍ يشكروف لقوـٍ ي شكروف لقوـٍ يشكروف 58

59 
نوحاً  ؛ لقْد َأرسلنا
 مْن ِإلػ و ِإلى ؛

 نوحاً ِالى ؛ ؛ لقَد اَرسلنا 
 مِن ِالػ و 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  60
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 همزة مع الرـوتسهيل ال
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِلنرِاك لنراؾ 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضبللٌة ولكني ضبللٌة و لكني ضبللٌة ولكني 61
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوعجبتْم أف  أوعجبتْم أف 63
 مع مد أو قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل  كماءجِِ َجاءكم  63
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 64

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عاٍد َاخاىم ؛ مِن ِالػ و  عاٍد َأخاىم ؛ مْن ِإلػ و 65
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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إبداؿ الهمزة ألفًا،  وقفاً: لحمزة وجهاف:ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  66
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاكلنرِِ لنراؾ 66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سفاىٍة وإنا سفاىٍة و إنا سفاىٍة وإنا 66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سفاىٌة ولكني سفاىٌة و لكني سفاىٌة ولكني 67

َأميٌن ؛  ناصٌح َأمينٌ  68
 َأو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َأميٌن َاو ؛  ناصٌح اَمينٌ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوعجبتْم أف  أوعجبتْم أف 69
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر كماءجِِ َجاءكم  69
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ خلفا خلفاءَ  69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِادكمنوٍحِوزِِِادكمزِِنوٍحِوِ  نوٍح وزادكم 69
 باإلمالةِوزِادكم وزَادكم 69
 الصادوزاد خبلد وجو ببالسين  حمزةقرأ  ؛ بصطة طةبصْْ طةبصْْْطةبصْْ 69
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ءاال ءاالءَ  69
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ػتنايأج أجئػتنا 70
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْءاباْونا ءاباؤنا 70
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتنا فْأتنا 70
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رجٌس وغضب رجٌس و غضب رجٌس وغضب 71

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وغضٌب اَتجادلونني وغضٌب أَتجادلونني 71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أسما؛  أسما أسماءٍ  71

ْكموْْابا•كمْ؛ْووْْوءابا وءاباؤكم 71
التحقيق أو وقفاً: في الهمزة األولى 

، وفي الثانية تسهيل الهمزة مع التسهيل
 المد أو القصر

 ياءً اإلبداؿ التحقيق أو  وقفاً: بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 72
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 72

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و ؛ عذاٌب اَليم  مْن ِإلػ و ؛ عذاٌب أَليم 73
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

اءقد  قْد َجاءتكم 73  إمالة األلفإدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  تكمجِّ
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ءاية لكْم ءاية 73
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ فياخذكم تْأكل ؛ فيْأخذكم 73

 وّ بسُ  ؛و بسُ  وءٍ بسُ  73

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، إبداؿ الهمزة الواو للوقف، النقل  مع الرـو
واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها، إبداؿ 

الواو التي قبلها فيها  الهمزة واو ثم إدغاـ
 مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرواٱأليٌم و  ذكرواٱأليٌم و   ذكرواٱأليٌم و  73
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ خلفا خلفاءَ  74

وراً عاٍد وبو أكم ؛ قص 74
 وتنحتوف

بو أكم ؛ عاٍد و  
 تنحتوفقصوراً و  

عاٍد وبو أكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قصوراً وتنحتوف

 وقفاً: تسهيل الهمزةْوبوَّاْكم وبو أكم 74

 ااَلرض ) معاً   اأْلَرض ) معاً   74
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  74
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ءاال ءاالءَ  74

لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  وقفاً:ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  75
 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن–لمَن  لمْن َءامن 75
 لخلف سكت دويُزانقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أتعلموف منهْم أتعلموف 75
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو مومن  فو مْؤمن 75

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َامر عْن َأمر  77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، ابتداًء: كحفصواواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لُح وتناػػػػ  صػػػ  ي ئتناٱلُح ػػػػ  صػػػ  ي 77
 باإلمالةِىِ ـفتولِِ ى  فتول 79

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَبلغتكم لقْد أَبلغتكم 79
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادتحقيق  وصبًل: لحمزة ولوطاً ِاذ ؛ مَن َاحد ولوطاً ِإذ ؛ مْن َأحد 80
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  أتاتوف أتْأتوف 80

 أئنكم إنكم 81
وقفاً: التحقيق أو زاد ىمزة إستفهاـ، ولو 
 التسهيل

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 81
 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •النسا ؛ النسا النساءِ  81

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم  81
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

إنهْم قريتكْم إنهم ؛  82
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنهْم أناس ؛  قريتكْم إنهم أناس

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة روفأناٌس يتطه تطهروفأناٌس ي   أناٌس يتطهروف 82
 وقفاً: تسهيل الهمزةْٱمرْاتو مرأتوٱ 83
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 84

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و مْن ِإلػ و 85
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

اءقد  قْد َجاءتكم 85  لحمزة، وال يخفى إمالة األلف إدغاـ صغير تكمجِّ

 ااَلرض  اأْلَرض 85
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 85
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 85
 ماـ الصاد صوت الزايلخلف إش ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  86

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن ءامن 86
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرواٱعوجاً و  ذكرواٱعوجاً و   ذكرواٱعوجاً و  86
  السكت لخلف ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مكنْم ءامنوا منكْم ءامنوا 87
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 87
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ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  88
وقفاً:لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفاً، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذباً ِاف كذباً ِإف  89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِجِنانا انانج 89
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يشاء شاءأف ي   أف يشاء 89
 ثبلثة اإلبداؿ حمزةوقفاً: ل يشا يشاءَ  89

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  89
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

إبداؿ الهمزة ألفًا، وقفاً: لحمزة وجهاف: ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  90
 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شعيباً ِانكمْ  شعيباً ِإنكمْ  90
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ِإنكْم إذاً  ِإنكْم إذاً  90
 باإلمالةِفتولِـىِ  ى  فتول 93

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَبلغتكم أَبلغتكملقْد  93
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ءاسِِ ى  ءاس 93

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نبيٍّ ِاال نبيٍّ ِإال 94
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قرأ بإبداؿ الهمزة في الهمزة األولى وقفاً:  •اسابالباسا ؛ بالب بالبأساءِ  94
 خمسة القياس حمزةل ، وفي األخيرةألفاً 

 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •والضرا ؛ والضرا والضراءِ  94
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيػيَػة السيػئَػة 95
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا 95
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •الضرا ؛ الضرا الضراءُ  95
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •والسرا ؛ والسرا والسراءُ  95
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة وىم ىمبغتًة و   بغتًة وىم 95



 فرش الجزء التاسع                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 316      

 

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاف ولْو َأف 96
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ القرِِ ى  القر  96
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 96
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •السما؛  السما السماءِ  96

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرضو  اأْلَرضو  96
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخف ىِ القرِِ ى  القر  97

 أف يأتيهم ؛ بياتاً وىم 97
أف ي أتيهم ؛ 
 بياتاً و ىم

أف يأتيهم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بياتاً وىم

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ باسنا ياتيهم ؛ بأسنا يْأتيهم 97
 أو القصر وقفاً: التسهيل مع المدْناىْــمون نائموف 97
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخف ىِ القرِِ ى  القر  98

أف يأتيهم ؛ ضحًى  98
 وىم

أف ي أتيهم ؛ 
 ضحًى و ىم

أف يأتيهم ؛ 
 ضحًى وىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ باسنا ياتيهم ؛ بأسنا يْأتيهم 98
 عليها وقفلدى ال باإلمالةِىضحِِ ضحىً  98
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامن يْأمن  99

 ااَلرض اأْلَرض 100
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •نشا؛  نشا نشاءُ  100
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخف ىِ القرِِ ى  القر  101

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباءىا نباءىامْن أَ  101
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىا•أنبا أَنباءىا 101
اءولقد  ولقْد َجاءتهم  101  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  إمالة األلف تهمجِّ
واواً دؿ الهمزة وقفاً: أب يومنوال يْؤمنوال 101  

عهٍد وإف ؛ وإف  102
 وجدنا

إف ؛ وإف عهٍد و  
 جدناو  

عهٍد وإف ؛ 
 وإف وجدنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 باإلمالةِموِسىِ   ى  موس 103
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 103
يْ  103  وقفاً: تسهيل الهمزةْويْ ومَلْْ ػوومئَلِ
 باإلمالةِىِ موسِِ  ى  موس 104

 تكميقد جِّ  قْد ِجئتكم 105
وقفاً: قرأ بإبداؿ إدغاـ صغير لحمزة، و 

 الهمزة ياءً 
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  105
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْــيلإسراىْْ إسرآئيل 105
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيت جئت 106
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  يةبآية ؛ بَيا بآية 106
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فات فْأت 106
 باإلمالةِىِ فألقِِ ى  فألق 107
 فيو ألنو واوي ال إمالة عصاه عصاه 107
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن ونزع نزعمبيٌن و   مبيٌن ونزع 107
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •بيضا؛  بيضا بيضاءُ  108

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  109
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم يريد عليٌم ي ريد عليٌم يريد 109
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجكم أف ي خرجكم أف يخرجكم 110

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  مَن اَرضكم مْن َأرضكم 110
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامروف تْأمروف 110

 وأخاه ؛ وأرسل 111
 خاهاْْوأخاه ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رسلاْْوأرسل ؛ و

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ يْأتوؾ  112
 فتح وتشديد الحاء وتقديمها قبل األلفب سح ار ساِحر 112
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اءجِِعليٍم و اءجِِعليٍم و   عليٍم وجاء 112
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِو وَجاء 113
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وقفاً: التحقيق أو زاد ىمزة استفهاـ، و  قالوا أَِئن   قالوا ِإف   113
 في الهمزة الثانية التسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ألجراً ِاف ألجراً ِإف 113
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِيــ موِسىِ   ى  موسػيػػ   115
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر واءجِِو وَجاءو 116
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك عظيٍم وأوحينا أوحيناعظيٍم و   عظيٍم وأوحينا 116
 باإلمالةِىِ موسِِ  ى  موس 117

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف اَلق أْف أَلِق  117
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فيو ألنو واوي ال إمالة عصاؾ عصاؾ 117
 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلق فُ  تَػْلَقفُ  117
 : أبدؿ الهمزة ألفاً وقفاً  يافكوف يْأفكوف 117
 باإلمالةِىِ موسِِ  ى  موس 122

 امنتم•ءأامنتم ؛ ء َءامنتم 123

قرأ بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثبلث 
ىمزات ) أأأمنتم   فاألولى لبلستفهاـ 

اإلنكاري وىي محققة، والثانية ىمزة أفعل 
وىي محققة أيضاً، والثالثة فاء للكلمة وىي 

اً: التحقيق أو وقفأما مبدلة لجميع القراء، 
 في الهمزة الثانية التسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذف–أَف  أْف َءاذف 123
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ِإفّ  لكْم ِإفّ  123
  لخلف السكت ويُزادمزة التحقيق مطلقًا: لح ألصلبنكْم أجمعين ألصلبنكْم أجمعين 124

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنا–أَف  أْف َءامنا 126
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 126
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تنااءجِِ َجاءتنا  126
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صبراً وتوفنا توفناصبراً و   صبراً وتوفنا 126
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وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  127
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 باإلمالةِىِ موسِِ  ى  موس 127

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 127
  : لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل الهت •وءالهت  ؛ و وءالهت  127
 باإلمالةِىِ موسِِ  ى  موس 128

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 128
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 128
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •يشا؛  يشا يشاءُ  128
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتينا تْأتينا 129
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيتنا جئتنا 129
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 129
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربكْم أف ربكْم أف 129
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يهل  هل أف ي   أف يهل  129

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 129
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاخذنا ولقْد َأخذنا 130
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرباإلمالة، و  تهماءجِِ َجاءتهم  131
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيػيَػة سيَئة 131
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سيئٌة يطيروا طيرواسيئٌة ي   سيئٌة يطيروا 131
 باإلمالةِىِ مبوسِِ  ى  بموس 131
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْطاىْــُرىم ُرىمطائ 131
 فاً: أبدؿ الهمزة ألفاً وق تاتينا تْأتينا 132

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اية–مَن  مْن َءاية 132
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بمومنين  بمْؤمنين 132
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 133
 مزة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم ح عليُهم عليِهم 134
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيــ موسِِ موسى ػيػ   134
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لنومنن لنْؤمنن 134
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْإسراىْــيل إسرآئيل 134

 بأنهم؛ بَينهم بآياتبأنهم؛  136
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات

 رضااَل  اأْلَرض 137
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 137
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر إسراىْــيل إسرآئيل 137
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر إسراىْــيل إسرآئيل 138
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فوفقوـٍ يعك عكفوفقوـٍ ي   قوـٍ يعكفوف 138
 بكسر الكاؼ يعِكػفوف يعُكػفوف 138
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيــ موسِِ موسى ػيػ   138
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم ءالهة لهْم ءالهة 138

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  139
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 ولى التحقيق مع مد، أوالهمزة األ فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلػ هاً  أبغيكمْ  أبغيكْم إلػ هاً  140
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػهاً وىوإلػػػ   ػػهاً و ىوإلػػػ   ػػهاً وىوإلػػػ   140

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ اَنجيناكم وإْذ أَنجيناكم 141
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اؿ-مَن  مْن َءاؿ 141
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وّ سُ  ؛و سُ  وءَ سُ  141

لهمزة وجهاف: نقل حركة ا حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 
الواو للوقف، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ 

 الواو التي قبلها فيها. 



 فرش الجزء التاسع                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 311      

 

 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر كم•كم ؛ نسا•أبنا ؛ نساءكم أبناءكم 141
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •ببل؛  ببل ببلءٌ  141
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم وواعدنا واعدناعظيٌم و   عظيٌم وواعدنا 141
 باإلمالة  )ِمعاًِ(ِىِ موسِِ ) معاً   ى  موس 142

142 
ليلًة وأتممناىا ؛ ليلًة 

 وقاؿ
أتممناىا ؛ ليلًة و  

 قاؿليلًة و  
ليلًة وأتممناىا 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ؛ ليلًة وقاؿ

 إلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة ا اجِِ َجاء 143

143 
)معاً  ؛  ى  موس
؛ تجل  تراني )معاً ى 

ِ)معاً(ِ؛ِتموسِِ ِ؛ِترِِـجلِِـى  اينِى 
 باإلمالة  )معاً(

143 
أنظْر ِإلي  ؛ انظْر 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أنظِر ِالي  ؛ انظِرِ لى ِإلى
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 دكاءَ  دكاً  143
مفتوحة بعد األلف، وحذؼ  بزيادة ىمزة

، ووقفاً: لحمزة التنوين وال يخفى المتصل
 ثبلثة اإلبداؿ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأناْ؛ْوْانا وأنا 143
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  اْلُمومنين  اْلُمْؤمنين 143
 باإلمالة ِىِ يــ موسِِ  ى  موسػيػ   144

 ااَللواح اأْلَلواح 145
لخبلد  ويُزادسكت وصبًل: لحمزة ال

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  َشيٍء ) معاً   145
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

145 
موعظًة وتفصيبلً ؛ 

 بقوٍة وأمر

موعظًة 
تفصيبًل؛ بقوٍة و  

 أمرو  

موعظًة 
وتفصيبلً ؛ 
 بقوٍة وأمر

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ  

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر ؛ ياخذوا وْأمر ؛ يْأخذوا 145
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأحسنها ؛ بَيحسنها بأحسنها 145
 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْاريكم سأريكم 145

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتي-عَن  عْن ءاياتي 146
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 تقاء الساكنينلالأسكن الياء فتحذؼ وصبلً  ل ذينٱءاياتي  ل ذينٱءاياتَي  146

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 146
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

146 
وإف يروا )الثبلثة  ؛ 

 سبيبًل وإف

روا وإف ي  
 )الثبلثة  ؛ سبيبلً 

 إفو  

وإف يروا 
)الثبلثة  ؛ 
 سبيبًل وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا  146  
 بفتح الراء والشين الَرَشد الُرْشد 146

 بأنهم ؛ بَينهم بآياتنابأنهم ؛  146
 بآياتنا ؛ بَياياتنا

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو 

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  تنا ؛ بَياياتنابآيا بآياتنا 147
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •ولقا ؛ ولقا ولقاءِ  147

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  147
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 147
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ موسِِ  ى  موس 148
 بكسر الحاء ِحػليهم ُحػليهم 148

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خواٌر اَلم ؛ يرَوا اَنو  يرْوا أَنو ؛ خواٌر أَلم 148
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ا اَنهمورأوَ  ورأْوا أَنهم 149
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ض لوا قْد َضلوا 149
 بالتاء بدؿ الياء ) فيهما   ترحمنا ؛ وتغفر يرحمنا ؛ ويغفر 149
 بفتح الباء رب نا رب نا 149
 باإلمالة ِىِ موسِِ  ى  موس 150
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيسما  بْئسما 150
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعجلتْم أمر أعجلتْم أمر  150
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوألقِِ وألقى  150
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللواح اأْلَلواح 150
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  براس سبرأ 150
ـ  ٱ 150 ِـّ ٱ بَن ُأ  بكسر الميم بَن ُأ

 األعدا األعداءَ  150

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: وفي الهمزة األخيرة  ،والسكت
 ثبلثة اإلبداؿ حمزةل

 اإلبداؿ ياءً فاً: التحقيق أو وق وألخي ؛ ولَيخي وألخي 151
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 152
 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  السيَيات السيئات 153
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امنوا•وءامنوا ؛ و وءامنوا 153
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم ولما لمارحيٌم و   رحيٌم ولما 153
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىِ؛ِىدِِموسِِ ىدىً ؛  موسى 154

 ااَللواح اأْلَلواح 154
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحمةىدًى و   ورحمة ىدىً  154
 باإلمالة ِىِ موسِِ  ى  موس 155
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  شيت شئت 155
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ياياْْوإياي ؛ و ايوإي 155
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •السفها ؛ السفها السفهاءُ  155
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •تشا؛  تشا تشاُء )معاً  155
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 156
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسنًة وفي فيحسنًة و   حسنًة وفي 156

 ااَلخرة  ة خر اآْل  156
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاشاء مْن َأشاء 156
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •أشا؛  أشا أشاُء  156
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لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  156
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوتوف ؛ يومنوف ويؤتوف ؛ يْؤمنوف  156  
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 156

نجيل ؛  157 اأْلُمي ؛ واإْلِ
 واأْلَغبلؿ

 ااُلمي ؛ وااِلنجيل ؛ 
 غبلؿوااَل 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 157
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامرىم يْأمرىم 157
 باإلمالةِاىموينهِِ وينهاىم 157
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم ) معاً   157
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نهْم إصرىمع عنهْم إصرىم 157

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض ؛ ااُلمي  واأْلَرض ؛ اأْلُمي  158
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفآمنواْ؛ْفــْــامنوا فآمنوا 158
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 158
 باإلمالة  ىِ موسِِ  ى  موس 159
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمٌة يهدوف هدوفأمٌة ي   أمٌة يهدوف 159

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أسباطاً امماً  أسباطاً أُمماً  160
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وحيناأمماً وأ أوحيناأمماً و   أمماً وأوحينا 160

160 
؛ استسقاه  ؛  ى  موس

ِ؛ِاستسقِِموسِِ  ى  السلو و   باإلمالة ِىِ السلوِِِواهِ؛ِى 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) معاً   ) معاً   عليِهم 160
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ِشيتػم شئتػم 161
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وادخلوا حطةٌ  ادخلواحطٌة و   حطٌة وادخلوا 161

وقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء ثم إدغاـ الياء  خطي اِتكم خطيئاِتكم 161
 األولى في الثانية

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 162
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •السما؛  السما السماءِ  162
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 الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقفاً: حذؼ وَسلهم ػػلهموْسػػَٔ  163
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت أتيهم إْذ تَأتيهم 163
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ) معاً   تْأتيهم ) معاً   163
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شرعاً ويـو يـوشرعاً و   شرعاً ويـو 163

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  وقالُت امة وقالْت ُأمة 164
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مهلكهْم أو مهلكهْم أو 164

 معذرٌة ِالى ًة ِإلىمعذر  164
وصبًل: لحمزة بين اللفظين بضم التاء، و 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة  ويُزادتحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 

 الُسِو ؛ الُسوِّ  وءِ السُ  165

أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة  حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، إبداؿ الهمزة  الواو للوقف، النقل مع الرـو
واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
اإلسكاف، اإلبداؿ إلى واو ثم إدغاـ التي 

 قبلها فيها مع الرـو 
 وقفاً: تسهيل الهمزةْبَــــْــيس يسػػبَػػػِٔ  165
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ ـنيْ؛ْخاسنيـخاسْـْ خاسئين 166
 إدغاـ صغير لحمزة وإذ ت أذف وإْذ تَأذف 167
 وقفاً: تسهيل الهمزةْذناْْتَـ تَأذف 167

 عليُهْم إلى ْم إلىعليهِ  167
مطلقًا:  بين اللفظينضم ىاء )عليهم ؛ و 

  لخلف السكت ادويُز لحمزة التحقيق 

من يسومهم ؛ رحيٌم  167
 وقطعناىم

سومهم ؛ من ي  
 قطعناىمرحيٌم و  

من يسومهم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وقطعناىم

 ُسو ؛ ُسوّ  ُسوءَ  167

وجهاف: نقل حركة الهمزة إلى  حمزةل وقفاً:
الواو ثم إسكاف الواو للوقف، إبداؿ الهمزة 

تي قبلها فيها ثم واو مع إدغاـ الواو ال
 اإلسكاف للوقف
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 168
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  والسيَيات والسيئات 168
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خلٌف ورثوا رثواخلٌف و   خلٌف ورثوا 169

 ؛ يْأتيهم؛  يْأخذوف 169
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذوف ؛ ياتيهم ؛ ياخذوه يْأخذوه

ِىِ ـاَلدنِِ ى  اأْلَدن 169
 ويُزادووصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوخذ  يْؤخذ 169
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 169

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  169
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 169

ظلٌة وظنوا ؛ بقوٍة  171
 واذكروا

ظنوا ؛ ظلٌة و  
 اذكروابقوٍة و  

ظلٌة وظنوا ؛ 
 بقوٍة واذكروا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاخذ وإْذ َأخذ 172
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم ألست هْم ألستفسأن 172
 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 172
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا ءاباؤنا 173
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعدىْم أفتهلكنا أفتهلكنابعدىْم  173

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 174
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 175
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ألفاً  نَبا نَبأَ  175
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شينػا ػئناشػ 176

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 176
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 باإلمالة اهىوِِ ىواه 176

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يلهَث َاو يلهْث َأو 176
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 176
 ثبلثة اإلبداؿ حمزةوقفاً: ل سا ساءَ  177
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 177

من يهد ؛ ومن  178
 يضلل

هد ؛ ومن من ي  
 ضللي  

من يهد ؛ 
 ومن يضلل

 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً و إدغاـ صغير،  ولقد ذ رانا ولقْد َذرأنا 179

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنس ؛ كااَلنعاـ واإْلِنس ؛ كاأْلَنعاـ 179
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

179 
لهْم أعين ؛ لهْم 
 ءاذاف ؛ ىْم أضل

 لهْم أعين ؛ لهْم ءاذاف ؛ 
 ىْم أضل 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت

 •ااَلسما ؛ ااَلسما اأْلَسماءُ  180

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
  لحمزة خمسة القياس

 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 180
 بفتح الياء والحاء يَػلَحػدوف ِحػدوفيُػل 180
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْماىْــوـأس أسمائِو 180
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمٌة يهدوف هدوفأمٌة ي   أمٌة يهدوف 181
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 182
  لخلف السكت ويُزادمزة التحقيق مطلقًا: لح لهْم إفّ  لهْم إفّ  183

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  متيٌن َاولم متيٌن َأولم 183
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جنٍة ِاف ؛ مبيٌن َاولم جنٍة ِإف ؛ مبيٌن َأولم 184
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 185
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  185
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

أف ؛ أف شيٍء و   شيٍء وأف ؛ أف يكوف 185
 كوفي  

شيٍء وأف ؛ 
 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف أف يكوف

 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 185
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  185  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يضلل من ي ضلل من يضلل 186
 بسكوف الراء ويََذْرىم ويَذرُىم 186
 ا قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لم يَسػلون  ػػلون  ) معاً  يسػػَٔ  187
 باإلمالةِاىامرسِِ مرساىا 187

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف ) معاً   قْل ِإف ) معاً   187
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 187
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 تاتيكْم إال التْأتيكْم إ 187
في لفظ )تاتيكم  وقفًا: أبدؿ الهمزة ألفاً، 

 ويُزادمطلقاً: لحمزة التحقيق بين اللفظين و 
  لخلف السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة يسألون  سألون بغتًة ي   بغتًة يسألون  187

نفعاً وال ؛ نذيٌر  188
 وبشير ؛ لقوـٍ يؤمنوف

ال ؛ نذيٌر نفعاً و  
ير ؛ لقوـٍ بشو  

 ؤمنوفي  

نفعاً وال ؛ 
نذيٌر وبشير ؛ 
 لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ضراً ِاال ؛ إَف اَنا ضراً إال ؛ إْف أَنا 188
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلِاشِِ َشاء 188
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 السو   ؛السُو  السوءُ  188

ستة أوجو: نقل حركة الهمزة  حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 
، النقل مع  الواو للوقف، النقل مع الرـو
اإلشماـ، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو 
التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إبداؿ الهمزة 

فيها مع واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها 
، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو  الرـو

 التي قبلها فيها مع اإلشماـ 
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  188  

نفٍس واحداة ؛  189
 واحدٍة وجعل

احداة ؛ نفٍس و  
 جعلواحدٍة و  

نفٍس واحداة؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحدٍة وجعل

 إلمالةباِاىاتغشِِ تغشاىا 189

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لئَن اَتيتنا لئْن أتيتنا 189
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِماِ)ِمعاًِ(ـاىءاتِِ ءاتاىما ) معاً   190
 ثبلثة اإلبداؿ حمزةوقفاً: ل شركا شركاءَ  190
 باإلمالة لدى الوقف عليها ىـفتعالِِ فتعالى 190

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  191
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وىم ىمشيئاً و   شيئاً وىم 191
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نصراً وال النصراً و   نصراً وال 192
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •سوا ؛ سوا سواءٌ  193

193 
تدعوىْم إلى ؛ 
؛  عليكْم أدعوتموىمْ 
 أدعوتموىْم أـ

تدعوىْم إلى ؛ عليكْم 
 أدعوتموىْم؛ أدعوتموىْم أـ 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت

 باإلمالةِىِ هدِِـال  ى  الهد 193

ـْ أَنتم  193 ـَ اَنتم أ سكت، لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عباٌد َامثالكم عباٌد َأمثالكم 194
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إني لكْم إني 194

195 
ألهْم أرجل ؛ لهْم 

أعين ؛ ؛  لهْم أيد
 لهْم ءاذاف

 ألهْم أرجل ؛ لهْم أيد ؛
 لهْم أعين ؛ لهْم ءاذاف  

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

195 

أرجٌل يمشوف ؛ أيٍد 
يبطشوف ؛ أعيٌن 
يبصروف ؛ آذاٌف 

 يسمعوف

مشوف ؛ أرجٌل ي  
بطشوف ؛ أيٍد ي  
بصروف ؛ أعيٌن ي  
 سمعوفآذاٌف ي  

أرجٌل يمشوف؛ 
ف ؛ أيٍد يبطشو 

  أعيٌن يبصروف
 آذاٌف يسمعوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لدى الوقف عليها باإلمالةِىـيتولِِ يتولى 196
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تدعوىْم إلى تدعوىْم إلى 198
ِهدِِـال  ى  الهد 198  باإلمالةِى 
 لئلمالةترقيق الراء  ى  وال يخفباإلمالة،  اىموترِِ وتراىم 198
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر وْأمر 199

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٌم ِاف عليٌم ِإف 200
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتقوِا ِاذا اتقْوا ِإذا 201
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم  تْأتيهم  203
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآية ؛ بَياية بآية 203

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 203
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ىِ يُوحِِ ى  يُوحَ  203
 قفاً: التسهيل مع المد أو القصرو ْبصاىْــر ربصائ 203
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  203

203 
وىدًى ورحمة ؛ لقوـٍ 

 يؤمنوف
رحمة ؛ وىدًى و  
 ؤمنوفلقوـٍ ي  

  وىدًى ورحمة
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  203
 ياءً : إبداؿ الهمزة حمزةل وقفاً  قِري قِرئَ  204
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 204
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تضرعاً وِخفة ؛ وِخفًة  205
 ودوف

ِخفة ؛ تضرعاً و  
 دوفوِخفًة و  

تضرعاً وِخفة؛ 
 وِخفًة ودوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلصاؿ واآْلصاؿ 205
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 
 

 ( سورة األنفال 8) 
 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػلون  ػػلون يسػػَٔ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنفاؿ ) معاً   اأْلَنفاؿ ) معاً   1
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 واواً : أبدؿ الهمزة وقفاً  مومنين  مْؤمنين 1
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف  فو المْؤمن 2
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 2

 ؛ عليهْم ءاياتو 2
 زداتهْم إيماناً 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  زاتهْم إيماناً  ؛ عليهْم ءاياتو
 السكت

 باإلمالةِهمـادتزِِ زَادتهم 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إيماناً وعلى علىإيماناً و   ناً وعلىإيما 2
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف  فو المْؤمن 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومغفرٌة ورزؽٌ  رزؽٌ ومغفرٌة و   ومغفرٌة ورزؽٌ  4
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 5
 لدى الوقف عليها باإلمالةِإحِدى إحدى 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يحق حقأف ي   أف يحق 7
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت ستغيثوف إْذ َتستغيثوف 9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أني لكْم أني 9
 ترقيق الراء لئلمالة ى  وال يخفباإلمالة،  ىِ بشرِِ ى  بشر  10
 وقفاً: تسهيل الهمزةْطمـْــنولت ػنولتطمػىِٕ  10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٌم ِاذ حكيٌم ِإذ  10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •السما؛  السما السماءِ  11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلقداـ اأْلَقداـ  11
  مزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لح

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعناؽ اأْلَعناؽ 12
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يشاقق شاققومن ي   ومن يشاقق 13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلدبار اأْلَدبار 15
  السكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل و 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يولهم ومن ي ولهم ومن يولهم 16
ػذ 16  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

متحيزاً ؛ لقتاٍؿ َأو  16
 ِإلى

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  متحيزاً ِالى ؛ لقتاٍؿ َاو 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فػيَػة فػئػة 16
 ثبلثة اإلبداؿ حمزةوقفاً: ل با باءَ  16
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِوماِواه ومْأواه 16
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 16

 هللُ ٱولكِن    معاً  هللَ )ٱولكن   17
تخلصاً من وصبلً بتخفيف النوف وكسرىا 

 لفظ الجبللةوضم ىاء  ؛التقاء الساكنين
 باإلمالة ىِ رمِِ ى  رم 17
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حسناً ِاف حسناً ِإف  17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، واإلخفاء فيما بعدىا جليبتنوين النوف مْوِىنٌ  مْوِىنُ  18
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
اءفقد  فقْد َجاءكم  19  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف كمجِّ
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فػيَػتكم فػئػتكم 19

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  19
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً ولو لوشيئاً و   شيئاً ولو 19
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 بكسر الهمزة وِإف   وَأف   19
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 19
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْمعهمـسمعهمْ؛ْالْْـِلس ألسمعهم 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاسمعهم ولْو َأسمعهم 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

 فيو ألنو واوي ال إمالة دعاكم دعاكم 24

لحمزة وجهاف: النقل مع اإلسكاف،  وقفاً: المرِ  المْرءِ  24
 النقل مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خاصًة واعلموا اعلمواخاصًة و   خاصًة واعلموا 25

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح إَذ اَنتم إْذ أَنتم 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتخطفكم أف ي تخطفكم أف يتخطفكم 26
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو ، اإلمالةبِاكموِِــافْــْاكمِ؛ِفآوِِ فآواكم 26

فتنٌة وأف ؛ عظيٌم  28
 ػأيهايػ  

أف ؛ عظيٌم فتنٌة و  
 ػأيهاػ  ػي  

فتنٌة وأف ؛ 
 عظيٌم يػ ػأيها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فرقاناً ويكفر يكفرفرقاناً و   فرقاناً ويكفر 29
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيَياتكم سيئاتكم 29
 باإلمالة ىِ ـتتلِِ ى  تتل 31

 ْم ءاياتناعليهُ  ْم ءاياتناعليهِ  31
مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين 

 لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 
 إدغاـ صغير لحمزة قد س معنا قْد َسمعنا 31
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •نشا؛  نشا نشاءُ  31

 ولينااَل  اأْلَولين 31
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •السما؛  السما السماءِ  32
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياء، ابتداًء: كحفص أِو يتنا ئتناٱأو  32
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليمب عذاٍب أَليم ب 32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم وما ماأليٌم و   أليٌم وما 32
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أال لهْم أال 34
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْەەْ؛ْأولياوْْ•أوليا ولياؤهأولياءه ؛ أ 34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاولياؤه إفَ  إْف َأولياؤه  34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةْديةمكاء ْوتصْ ْديةمكاء ْوَّتصْ  مكاًء وتصدية 35
 إشماـ الصاد صوت الزايْديةوتصْ  وتصدية 35
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 36

 لػيُػَمػيِّػز ػِمػْيػزلػيَ  37
بضم الياء األولى وفتح الميم وكسر 

 وتشديد الياء الثانية

إف ينتهوا ؛ وإف  38
 يعودوا

إف ي نتهوا ؛ وإف 
 ي عودوا

إف ينتهوا ؛ 
 وإف يعودوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

قْد َسلف ؛ مضْت  38
 ُسنت

 إدغاـ صغير لحمزة قد س لف ؛ مضت س نت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين يناأْلَول 38
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

39 
فتنٌة ويكوف ؛ بصيٌر 

 وإف
يكوف ؛ فتنٌة و  

 إفبصيٌر و  
فتنٌة ويكوف ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر وإف

 باإلمالةِىِ ـمولِِـكمِ؛ِالمولِِ ى  موالكم ؛ المول 40
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 شِي ؛ شيِّ  ) معاً  َشيٍء  41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
ِ؛ِوالاتامِِـالقربِِ ى  واليتام ى  ؛القرب 41  باإلمالةِىِ ى 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كنتْم ءامنتم   كنتْم ءامنتم  41
 ة لدى الوقف عليهاباإلمالِجمعانـالتِقىِال التقى الجمعاف 41

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قديٌر ِاذ قديٌر ِإذ 41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٌم ِاذ؛  إَذ اَنتم عليٌم ِإذ؛  إْذ أَنتم 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

42 
 ؛ ى  القصو  ؛ الدنيا

ِ؛ِويالدناِـاِ؛ِالقصوِِ ى  ويحي  باإلمالةِىِ ـحاِِـى 

؛ بينٍة  ى  بينٍة ويحي 42
 وإف  

؛  ىِ ـحاِِـيوِ بينٍة 
 إف  بينٍة و  

؛  ىِ ـحاِِـويبينٍة 
 بينٍة وإف  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قليبلً ولو قليبلً و لو قليبلً ولو 43

 اكهمَارِِولَو  َأراكهمولْو  43
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
   مطلقاً َأراكهم)، وبإمالة سكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 43
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  لخلف السكت ويُزادالتحقيق مطلقًا: لحمزة  يريكموىْم إذ  يريكموىْم إذ 44

44 
قليبلً ويقللكم ؛ 
 مفعوالً وإلى

قليبلً و يقللكم ؛ 
 مفعوالً و إلى

قليبلً ويقللكم  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مفعوالً وإلى

 فتح حمزة التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  44

 ااَلمور اأْلَمور 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت التح
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  فػيَػة فػئػة 45

47 
بطراً ورئاء ؛ محيٌط 

 وإذ
رئاء ؛ بطراً و  

 إذمحيٌط و  
بطراً ورئاء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محيٌط وإذ
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،  أبدؿ الهمزة ياءً : في الهمزة األولى: وقفاً  وريَػا ورئاءَ  47
 حمزة ثبلثة اإلبداؿ: لوفي األخيرة

 أدغم خبلد الذاؿ في الزاي وإذ ز ين وإْذ زَين وإْذ زَين 48
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  الِفػيَػتاف الِفػئَػتاف 48

 بري   بريءٌ  48

وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: اإلبداؿ ىمزة مع 
إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 
، اإلبداؿ  مع اإلبداؿ مع اإلدغاـ بالرـو

 اإلدغاـ باإلشماـ 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم إني منكْم إني 48
 ترقيق الراء لئلمالة    ى  باإلمالة، وال يخفِىِ أرِِ ى  أر  48

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  49
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيصرمع مد أو ق هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

49 
ومن يتوكل ؛ حكيٌم 

 ولو
ومن ي توكل ؛ 
 حكيٌم و لو

ومن يتوكل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم ولو

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ ترِِ ى  تر  50
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـيتوفِِ يتوفى 50
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْدبارىااْْوأدبارىاْ؛ْْو دبارىاوأ 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيدكم قدمْت أَيديكم 51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  كػداب كػدأب 52
 بداؿ ياءً اإلوقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 52
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بذنوبهْم إف بذنوبهْم إف 52

 ؛ بأنفسهم بأف 53
 بأف ؛ بَين

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأنفسهم ؛ بَينفسهم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نعمًة اَنعمها نعمًة أَنعمها 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  كػداب كػدأب 54
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 54
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واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  55  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرٍة وىم مرٍة و ىم مرٍة وىم 56

58 
فانبْذ ِإليهم ؛ سواٍء 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاليهم ؛ سواٍء ِاف فانبذِ  ِإف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 58
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٍ  58
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْاخلاىْـــنني الخائنين 58

 وءاخرينا ؛ وأعدو  60
 عدوااْْوأعدوا ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اخرين•وءاخرين ؛ و

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوٍة ومن قوٍة و من قوٍة ومن 60

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  60
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

62 
وإف يريدوا ؛ أف 

 يخدعوؾ
يدوا ؛ أف ر وإف ي  
 خدعوؾي  

وإف يريدوا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخدعوؾ

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبالمومنين  وبالمْؤمنين 62

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنفقت لْو أَنفقت 63
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 63
لخبلد  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم إنو بينهْم إنو 63
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهاحكيٌم يػ   ػػأيهاػ  ػحكيٌم ي   ػػأيهاحكيٌم يػ   63
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 64
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 65

65 
إف يكن ؛ وإف يكن؛ 

 مئة يغلبوا
إف ي كن ؛ وإف 
 ي كن ؛ مئة ي غلبوا

إف يكن ؛ وإف 
يكن ؛ مئة 

 يغلبوا
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  مػيَػة؛  َيتينػػم مئة؛  ئتينماْ  65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ػػنػ  لَػػػٱ ػػنػػ  لػػَٔ ٱ 66
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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66 
فإف يكن ؛ صابرٌة 
يغلبوا ؛ وإف يكن ؛ 

 ألٌف يغلبوا

كن ؛ فإف ي  
غلبوا ؛ صابرٌة ي  
كن ؛ ألٌف وإف ي  
 غلبواي  

فإف يكن ؛ 
صابرٌة يغلبوا ؛ 
وإف يكن ؛ 
 ألٌف يغلبوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  َيتينػػم؛  مػيَػة ئتينماْ ؛  مئة 66
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم ألف منكْم ألف 66

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لنبيٍّ َاف لنبيٍّ َأف 67
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكوف كوفأف ي   أف يكوف 67
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ أسرِِ ى  أسر  67

 ااَلرض اأْلَرض 67
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 67

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   ااَلخرة  اآلخرة 67
  تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتال

 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذت م أخْذتُم 68

تقوا ؛ رحيٌم ٱطيباً و  69
 ػػأيهايػ  

تقوا ؛ ٱطيباً و  
 ػػأيهاػ  ػرحيٌم ي  

تقوا ؛ ٱطيباً و 
 ػػأيهارحيٌم يػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ىِ األسرِِ ى  األسر  70
د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وباإلمالة وصبلً ووقفاً 

إف يعلم ؛ خيراً  70
 يؤتكم ؛ رحيٌم وإف

علم ؛ خيراً إف ي  
ؤتكم ؛ رحيٌم ي  

 إفو  

إف يعلم ؛ 
خيراً يؤتكم ؛ 
 رحيٌم وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتكم يْؤتكم 70
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يريدوا وإف ي ريدوا وإف يريدوا 71

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم أولياء بعضهْم أولياء 72
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 اً: لحمزة خمسة القياسوقف •أوليا؛  أوليا أولياءُ  72

72 
بعٍض والذين ؛ من 
واليتهم ؛ ميثاٌؽ 
 واهلل؛ بصيٌر والذين

الذين ؛ بعٍض و  
اليتهم ؛ من و  

اهلل ؛ ميثاٌؽ و  
 الذينبصيٌر و  

بعٍض والذين؛ 
من واليتهم ؛ 
ميثاٌؽ واهلل ؛ 
 بصيٌر والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر الواو ِواليتهم َواليتهم 72

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  72
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم أولياء بعضهْم أولياء 73
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا؛  أوليا أولياءُ  73

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق بعٍض ِاال بعٍض ِإال 73
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 73
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيٌر والذين الذينكبيٌر و   كبيٌر والذين 73
 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال فو المومن  فو المْؤمن 74

مغفرٌة ورزؽ ؛ كريٌم  74
 والذين

رزؽ ؛  مغفرٌة و  
 الذينكريٌم و  

مغفرٌة ورزؽ ؛  
 كريٌم والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 75
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف  ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  ىِ ـأولِِبعضهْم  ى  بعضهْم أول 75
   وصبًل ووقفاً ى  ، وباإلمالة  في )أولالسكت

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  75

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

الياء التي قبلها فيها ثم  ياء مع إدغاـ
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
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 ( سورة التوبة 9) 
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 2
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ أشهٍر واعلموا اعلمواأشهٍر و   أشهٍر واعلموا 2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلكبر اأْلَكبر 3
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بري   بريءٌ  3

إبداؿ الهمزة ياء وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: 
مع  ثم إدغاـ الياء التي قبلها فيها

 ، اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ بالرـو
 إلشماـ اإلبداؿ مع اإلدغاـ با

أَليٍم ؛  بعذاٍب أَليمٍ  3
 إال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَليٍم ِاال؛  بعذاٍب اَليم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  4
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً ولم لمشيئاً و   ولمشيئاً  4

4 
عليكْم أحداً ؛ 

عهدىْم إلى ؛ مدتهْم 
 إف

عليكْم أحداً ؛ عهدىْم إلى ؛ 
 مدتهْم إف

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 4

فإذا ؛ فإف ؛ وأقاموا   5
 وءاتوا

فـْاذا[ْ؛ْ]فإنْ؛ْفـْان[ْْ]فإذاْ؛
]وأقامواْ؛ْوْاقاموا[ْ؛ْ]وءاتواْ؛ْ

ْ[اتوا•و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلشهر اأْلَشهر 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  سبيلهْم إف سبيلهْم إف 5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وإف رحيٌم و إف رحيٌم وإف 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَف َاحدٌ  وإْف ًأحدٌ  6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  مامنو مْأمنو 6
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إف لهْم إف 7

8 
ف يظهروا ؛ إال  وال وإ

 ذمًة يرضونكم

وإف ي ظهروا ؛ إال  
و ال ؛ ذمًة 
 ي رضونكم

وإف يظهروا ؛ 
إال  وال ؛ ذمًة 
 يرضونكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  الفيكْم إ الفيكْم إ 8
 ألفاً وقفاً: أبدؿ الهمزة و  ،باإلمالةِىِ ـوتابِِ ى  وتْأب 8
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 9
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  9

 مومٍن ِاال   ِإال   مْؤمنٍ  10

، واواً في لفظ )مؤمن  وقفاً: أبدؿ الهمزة 
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 سكتلخلف  ويُزاد

إالا وال ؛ ذمًة  10
 ػئ وأْولػػ  

ال ؛ ذمًة إالا و  
 أْولػػ ػئ و  

إالا وال ؛ ذمًة 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأْولػػ ػئ 

فإف ؛ وأقاموا ؛  11
 ؛ فإخوانكم وءاتوا

[ْ؛ْ]وأقامواْ؛ْن؛ْفـاْْْن]فإ
اتوا[ْ•وْاقاموا[ْ؛ْ]وءاتواْ؛ْو

ْ]فإخوانكمْ؛ْفـْاخوانكم[
 قيق أو التسهيلوقفاً: التح

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعلموف لقوـٍ ي علموف لقوـٍ يعلموف 11
 الهمزة تسهيلبوقفاً: ْأىْـمة مةػأىِٕ  12
 تحقيق أو التسهيلوقفاً: الْبِإخراجْ؛ْبـْاخراج بِإْخَراج 13
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وكم؛ بدَ  وكم•بد بدءوكم 13
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بدءوكْم إف بدءوكْم إف 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرٍة اَتخشونهم مرٍة أَتخشونهم 13
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 13
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 14
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 14
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 15
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا؛  يشا يشاءُ  15

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  حكيٌم اَـ حكيٌم أَـ 15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  حسبتْم أف حسبتْم أف 16
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وليجًة واهلل اهللوليجًة و   وليجًة واهلل 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يعمروا أف ي عمروا أف يعمروا 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن–مَن  مْن َءامن  18
 لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رااَلخ راآْلخ 18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ ولو تحقيق أو تسهيل الهمزةاإلمالةوقفاً: بِىـوءاتِِ وءاتى 18
 باإلمالةِىِ فعسِِ ى  فعس 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكونوا كونواأف ي   أف يكونوا 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن –كمَن  َءامن كمنْ  19
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخر راآْلخِ  19
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم أعظم أنفسهْم أعظم 20
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْالفاىْــزون الفائزوف 20

 يَػْبػُشرىم يُػبَػشِّرىم 21
فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين 

 ، والقلقلة واضحةمخففة

ورضواٍف  ورضواٍف و جنات ورضواٍف وجنات 21
 وجنات

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  أبداً ِاف أبداً ِإف 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم يػ ػػأيها ػػأيهاػػ  عظيٌم ي   ػػأيهاعظيٌم يػ   22
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 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر كم•ءابا ءاباءكم 23
 لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  وإخوانكْم أولياء وإخوانكْم أولياء 23
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  23

يماف 23  ااِليماف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يتولهم تولهمومن ي   ومن يتولهم 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 24
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباوْكم ءاباؤكم 24
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 24
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأمره ؛ بَيمره بأمره 24

كثيرٍة ويـو ؛ شيئاً  25
 وضاقت

ِكثريٍةِو يومِ؛
ِاقتشائاًِو ضِِ

كثريٍةِويومِ؛ِ
ِاقتشائاًِوضِِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ِإْذ ؛  حنيٍن ِإذْ  25
 َأعجبتكم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاعجبتكم حنيٍن ِاْذ ؛ ِإذَ 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  25
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 باإلمالةِقتاوضِِ وضاقت 25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 25
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إدغاـ صغير لحمزة رحبت ث م  رحبْت ثُم  25
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 26
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا؛  جزا جزاءُ  26

27 
من يشاء ؛ رحيٌم 

 ػأيهايػ  
شاء ؛ رحيٌم من ي  

 ػأيهاػػ  ي  
من يشاء ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأيهارحيٌم يػ  

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا؛  يشا يشاءُ  27
 باإلمالة، ووقفاً لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 28
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 29  
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخر راآْلخِ  29
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

عن يَد ؛ يٍد  ىمد ؛ يٍد و  عن ي   عن يَد ؛ يٍد وىم 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىم

 بضم الراء من غير تنوين عزيرُ  عزيرٌ  30
 مالةلئل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً باإلمالة ِالنصاِرى النصارى 30
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأفواىهم ؛ بَيفواىهم بأفواىهم 30
 وضم الهاء ،بحذؼ الهمزة وفػيضاىُ  وفػػػػٔ يضاىِ  30
 باإلمالةِىِ ـأنِِ ى  أن 30
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوفكوف يْؤفكوف 30
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ورىبانهْم أرباباً  نهْم أرباباً ورىبا 31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػهاً واحداً إلػػ   احداً ػهاً و  إلػػ   ػهاً واحداً إلػػ   31

أف ي طفئوا ؛ أف  أف يطفئوا ؛ أف يتم 32
 ي تم

أف يطفئوا ؛ 
 أف يتم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اإلبداؿ ياًء أو الحذؼأو  سهيلوقفاً: الت ؛ يطفيُػوا ؛ يطػُفػوا يطفــْــوا واػػػٔ يطف 32
 مع ضم الفاء

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأفواىهم ؛ بَيفواىهم بأفواىهم 32
 لفاً الهمزة أ ؿابدإ :؛ ولو أيضاً باإلمالة :وقفاً ِىِ ـويابِِ ى  ويْأب 32
 باإلمالةِىِ هدِِـبال ى  بالهد 33

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحبار اأْلَحبار 34
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لياكلوف ليْأكلوف 34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليمب عذاٍب أَليمب 34
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٍم يـو يٍم ي ـوأل أليٍم يـو 34
ِ؛ِفتكوِِحمِِـي ى  ؛ فتكو  ى  يحم 35  باإلمالةِىِ ى 
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألنفسكم ؛ لَينفسكم ألنفسكم 35
 فيو، ألف األلف للتثنية ال إمالة اثنا اثنا 36
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 36
 قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتح

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كافًة واعلموا كافًة و اعلموا كافًة واعلموا 36

 النسي   النسيءُ  37

إبداؿ الهمزة ياء وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: 
مع  ثم إدغاـ الياء التي قبلها فيها

 ، اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ بالرـو
 باإلشماـ  اإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عاماً ويحرمونو يحرمونوعاماً و   عاماً ويحرمونو 37

 ليواطيُػوا ؛ ليواُطوا ليواطـــْــواْ؛ واػػػػٔ ليواط 37
 اإلبداؿ ياًء أو الحذؼأو  سهيلوقفاً: الت

 مع ضم الطاء

 و  سُ  ؛ُو سُ  وءُ سُ  37

ة نقل حركة الهمز وقفاً: لحمزة ستة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، النقل مع الواو للوقف ، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو اإلشماـ، 

، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع التي قبلها فيها
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع اإلشماـ   الرـو

38 
لكْم إذا ؛ اثاقلتْم 

 لكْم إذا ؛ اثاقلتْم إلى إلى
لخلف  ويُزادزة التحقيق مطلقًا: لحم

 السكت

)  اآلخرةاأْلَرض ؛  38
 معاً  

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ ااَلخرة ) معاً  
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة ) معاً   اـالدناِِ الدنيا ) معاً   38

سكت، لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليٌل ِاال قليٌل ِإال 38
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

39 
قديٌر  عذاباً أَليماً ؛
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً ؛ قديٌر ِاال ِإال

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أليماً ويستبدؿ ؛  39
 شيئاً واهلل

يستبدؿ ؛ أليماً و  
 اهللشيئاً و  

  ستبدؿأليماً وي
 شيئاً واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  39
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  شِي ؛ شيِّ  شيء 39
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ َاخرجو ؛ تحزِف ِاف زْف ِإفإْذ َأخرجو ؛ تح 40
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِالعلاِِـالسفلِِ ؛ العليا ى  السفل 40  باإلمالةِاى 

خفافاً وثقاالً ؛ وثقاالً  41
 وجاىدوا

ثقاالً ؛ خفافاً و  
 جاىدواوثقاالً و  

خفافاً وثقاالً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجاىدواوثقااًل 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريباً ولكم لكمقريباً و   قريباً ولكم 42
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 42
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 43
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يستاذن   يستْأذن 44
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 44  

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخر اآْلِخر 44
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يجاىدوا أف ي جاىدوا أف يجاىدوا 44
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بَيموالهمبأموالهم ؛  بأموالهم 44
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نفسهماْْوأنفسهم ؛ و وأنفسهم 44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يستاذن  يستْأذن  45
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 45  

 ااَلِخر اآْلِخر 45
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَرادوا ولْو َأرادوا 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عدًة ولكن عدًة و لكن عدًة ولكن 46

مطلقاً: بإمالة )زادوكم ، وبين اللفظين ِادوكْمِإلزِِ زادوكْم إال 47
 لخلف السكت ويُزادحمزة التحقيق ل

 خبااًل و ألوضعوا خبااًل وألوضعوا 47
خبااًل 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وألوضعوا
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمور اأْلَمور 48
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يقوؿ من ي قوؿ ن يقوؿم 49
 ، ابتداًء: كحفصواواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يقوُؿ وذف ئذفٱيقوُؿ  49
 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  تسوىم تسؤىم 50
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مصيبٌة يقولوا مصيبٌة ي قولوا مصيبٌة يقولوا 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاخذنا قدَ  قْد َأخذنا 50
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يصيبنا لن ي صيبنا لن يصيبنا 51
 باإلمالةِنامولِِ موالنا 51
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف المْؤمنوف 51
 ـ صغير لحمزةإدغا ىل ت ربصوف ىْل َتربصوف 52
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىإحدِِ إحدى 52
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بكْم أف بكْم أف 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يصيبكم أف ي صيبكم أف يصيبكم 52
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأيدينا ؛ بَييدينا بأيدينا 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَنفقوا ؛ طوعاً َاو طوعاً َأوقْل أَنفقوا ؛  53
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الكاؼ ُكػرىاً  َكػرىاً  53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يُتقبل لن ي تقبل لن يُتقبل 53
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم إنكم منكْم إنكم 53

منعتهْم أف ؛ نفقاتهْم  54
 إال

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منعتهْم أف ؛ نفقاتهْم إال
 السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يُػقبل أف ي ػقبل أف تُػقبل 54
 بالياء بدؿ التاء يُػقبل تُػقبل 54
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوف يْأتوف 54
 باإلمالةِىِ ـكسالِِ ى  كسال 54
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوالدىْم ِإنما أوالدىْم ِإنما 55
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 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوـٌ يفرقوف فرقوفقوـٌ ي   قوـٌ يفرقوف 56
 وقفاً: تسهيل الهمزةْملجــْــاًْ اً ػػػٔ ملج 57

57 
اراٍت ملجئاً َأو ؛ مغ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملجئاً َاو ؛ مغاراٍت َاو ؛ لولوِا ِاليو َأو ؛ لولْوا ِإليو
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يلمزؾ من ي لمزؾ من يلمزؾ 58

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فإُف اعطوا فإْف ُأعطوا 58
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنهم ولْو أَنهم 59
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىمءاتاِِ ءاتاىم 59
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  سيوتينا سيْؤتينا 59
 فاً: لحمزة خمسة القياسوق •للفقرا؛  للفقرا للفقراءِ  60
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  واْلُمَولفة واْلُمَؤلفة 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم ومنهم منهمحكيٌم و   حكيٌم ومنهم 60

61 
يْؤذوف ) معاً   ؛ 
يْؤمن ) معاً   ؛ 

 للمؤمنين

يوذوف ) معاً   ؛ يومن ) معاً   ؛ 
 للمومنين

 واً واوقفاً: أبدؿ الهمزة 

61 
عذاٌب ؛  قْل ُأذف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم؛  قُل اذف أَليم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتنوين الكسر ورحمةٍ  ورحمةٌ  61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم يحلفوف حلفوفأليٌم ي   أليٌم يحلفوف 61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يرضوه أف ي رضوه أف يرضوه 62
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 62
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يحادد حاددمن ي   من يحادد 63
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 64
 اؿ ياءً اإلبدأو  وقفاً: تسهيل الهمزة ؛ تنبِّػيُػهم تنبِّــــْـهم تنبُِّئهم 64

 وا ؛ استهزيوا ؛ استهُزوا•استهز استهزءوا 64
 اإلبداؿ ياًء أو الحذؼأو  سهيلوقفاً: الت

 مع ضم الزاي
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 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْالتهم سألتهم 65

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَباهلل قْل أَباهلل 65
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اياتو•وءاياتو ؛ و اتووءاي 65

 وف؛ تستهُزوف؛ تستهزيُ  وف•تستهز تستهزءوف 65
 اإلبداؿ ياًء أو الحذؼأو  سهيلوقفاً: الت

 مع ضم الزاي
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إيمانُكْم ِإف إيمانُكْم ِإف 66
 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   إف يُعف إف ي عف إف نَعف 66
 بياء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاء يُػْعفَ  نَػْعفُ  66
 بالتاء بدؿ النوف، وفتح الذاؿ تُػَعذ بْ  نُػَعذِّبْ  66
 بضم التنوين بأنهم طائفةٌ  بأنهم طائفةً  66
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامروف يْأمروف 67
 لخلف السكت ويُزاد مطلقًا: لحمزة التحقيق فنسيهْم ِإف فنسيهْم ِإف 67

69 
قوًة وأكثر ؛ أمواالً 

 وأوالداً 
قوًة و أكثر ؛ 
 أموااًل و أوالداً 

قوًة وأكثر ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أموااًل وأوالداً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 69
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 69

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة واآلخرة 69
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتهم يْأتهم 70

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْاْْنَباْ؛ْنبَــ نَبأُ  70
 تسهيل الهمزة مع الرـو

70 
د ؛ وعاٍد نوٍح وعا

 وثمود
نوٍح و عاد ؛ 
 وعاٍد و ثمود

نوٍح وعاد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعاٍد وثمود

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  الموتفكاتو  المْؤتفكاتو  70

71 
 ؛ المْؤمنوف

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف ؛ والمومنات ؛ ويوتوف والمْؤمنات ؛ ويْؤتوف

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم أولياء بعضهْم أولياء 71
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا؛  أوليا أولياءُ  71

بعٍض يأمروف ؛  71
 دحكيٌم وعَ 

أمروف ؛ بعٍض ي  
 دعَ حكيٌم و  

؛ بعٍض يأمروف
 دحكيٌم وعَ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 فاً وقفاً: أبدؿ الهمزة أل يامروف يْأمروف 71
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين والمومنات والمْؤمنات المْؤمنين 72

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 72
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عدٍف ورضواف رضوافعدٍف و   عدٍف ورضواف 72
 ووقفاً: ضم حمزة الهاءوصبًل  عليُهم عليِهم 73
 اً ألفوقفاً: أبدؿ الهمزة باإلمالة، و ِاىموماوِِ ومْأواىم 73
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 73

عذاباً ؛  أْف َأغناىم 74
 أَليم

 عذاباً اَليم؛  اىمَاغنِِأَف 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً بإمالة ) أغناىم   ، و  سكت

74 

فإف يتوبوا ؛ وإف 
يتولوا ؛ من ولي ؛ 
ولٍي وال ؛ نصيٍر 

 ومنهم

توبوا ؛ وإف فإف ي  
لي؛ تولوا ؛ من و  ي  

ال ؛ نصيٍر ولٍي و  
 منهمو  

فإف يتوبوا ؛ 
؛ من وإف يتولوا

 ولي ؛ ولٍي وال
 نصيٍر ومنهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 74

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة ؛ ااَلرض اأْلَرضاآلخرة ؛ و  74
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 انااتِِ-لئَن  لئْن ءاتانا 75

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

لحمزة في األلف المتوسطة ، و سكت
 صبلً ووقفاً اإلمالة و 

 باإلمالة اىمءاتِِ ءاتاىم 76
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم ِإلى قلوبهْم ِإلى 77
 باإلمالةِاىمجوِِـون ونجواىم 78
 بكسر الغين الِغيوب الغُيوب 78
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 79

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 79
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أو ؛ لهْم ِإف لهْم أو ؛ لهْم ِإف 80
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلن يغفر غفرفلن ي   فلن يغفر 80
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد أف يجاىدوا جاىدواأف ي   أف يجاىدوا 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قليبلً وليبكوا ليبكواقليبلً و   قليبلً وليبكوا 82
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاستاذنوؾ فاستْأذنوؾ 83
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي ) معاً   معَي ) معاً   83
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي أبداً ولن أبداً و لن أبداً ولن 83

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عدواً ِانكم عدواً ِإنكم 83
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وال أبداً و ال أبداً وال 84
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل والدىماْْوأوالدىم ؛ و أوالدىمو  85
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  الدىْم ِإنماوأو  أوالدىْم ِإنماو  85
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يعذبهم أف ي عذبهم أف يعذبهم 85
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 85
 إدغاـ صغير لحمزة أنزلت س ورة أنزلْت ُسورة 86

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح امنوا- سورٌة َاْف ؛ َأفَ  َأْف َءامنوا؛  سورٌة َأفْ  86
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  استاذن  استْأذن  86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأف يكونوا كونوابأف ي   بأف يكونوا 87
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأموالهم ؛ بَيموالهم بأموالهم 88
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نفسهماْْوأنفسهم ؛ و وأنفسهم 88

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 89
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِو وَجاء 90

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراب اأْلَعراب 90
 : لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 90
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليوذف ليْؤذف 90
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الضعفا؛  الضعفا الضعفاءِ  91
 باإلمالةِىِ مرضِِـال ى  المرض 91

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حرٌج ِاذا حرٌج ِإذا 91
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

سبيٍل واهلل ؛ رحيٌم  91
 وال

سبيٍل و اهلل ؛ 
 رحيٌم و ال

سبيٍل واهلل ؛ 
 رحيٌم وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حزناً َاال حزناً َأال 92
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 فرش الجزء الحادي عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 343      

 

 

 
 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يستاذنون  يستْأذنون  93
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وىْم أغنياء وىْم أغنياء 93
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أغنيا أغنيا ؛ أغنياءُ  93
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأف يكونوا كونواف ي  بأ بأف يكونوا 93

إليُكْم ِإذا ؛ رجعتْم  94
 إليهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إليُكْم ِإذا ؛ رجعتْم إليهم
  السكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 94
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 94
 وقفاً: تسهيل الهمزةْانبــْان نب أَنا 94

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاخباركم مْن َأخباركم 94
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوسريِِ وسيرى 94
 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْــكمفينبِّـــْـكمْ؛ْفينبِّـيُْ فينبُِّئكم 94

انقلبتْم  ؛ لُكْم ِإذا 95
 إليهم ؛ عنهْم إنهم

انقلبتْم إليهم ؛ عنهْم  ؛ لُكْم ِإذا
 إنهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 95

رجٌسِِاىممأوِِرجٌسِوِ  رجٌس ومأواىم 95
ِاىمومأوِِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ألفاً وقفاً: أبدؿ الهمزة باإلمالة، و ِاىموماوِِ ومْأواىم 95
 باإلمالةِىِ يرضِِ ى  يرض 96

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراب اأْلَعراب 97
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

97 
كفراً ونفاقاً ؛ ونفاقاً 
 وأجدر ؛ حكيٌم ومن

كفراً و نفاقاً ؛ 
ونفاقاً و أجدر ؛ 
 حكيٌم و من

كفراً ونفاقاً ؛ 
ونفاقاً وأجدر؛ 
 حكيٌم ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااَلعراب اأْلَعراب 98
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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98 
من يتخذ ؛ مغرماً 
 ويتربص ؛ عليٌم ومن

من ي تخذ ؛ 
مغرماً و يتربص ؛ 

 عليٌم و من

من يتخذ ؛ 
ويتربص  مغرماً 

 ؛ عليٌم ومن
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ْالدواىْــرْ؛ْداىـْـرة ةالدوائر ؛ دائر  98
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 98
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  السِو ؛ السوِّ  السوءِ  98

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل ااَلعراب اأْلَعراب 99
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

99 
من يؤمن ؛ رحيٌم 

 والسابقوف
ؤمن ؛ رحيٌم من ي  
 السابقوفو  

؛  من يؤمن
رحيٌم 

 والسابقوف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 99

 ااَلِخر اآْلِخر 99
لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

100 
اأْلَولوف ؛ واأْلَنصاِر ؛ 

 ااَلولوف ؛ وااْلَنصاِر ؛ ااَلنهار اأْلَنهار
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْبإحسانْ؛ْبـْاحسان بإحساف 100

 ااَلعراب اأْلَعراب 101
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 101
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٍم وآخروف عظيٍم و آخروف عظيٍم وآخروف 101

 وءاخروف ؛ وءاخر 102
 اخروف•وءاخروف ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اخر •و؛ وءاخر 

102 
صالحاً وآخر ؛ أف 

 يتوب
آخر ؛ صالحاً و  
 توبأف ي  

؛ صالحاً وآخر
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتوب

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيَياً  سيئاً  102
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعسِِ عسى 102
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مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ، وبين اللفظين  عليُهْم ِإف ْم ِإفعليهِ  102
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

مْن َأموالهم ؛ عليٌم  103
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَموالهم ؛ عليٌم اَلم أَلم

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ْم ِإفعليهُ  ْم ِإفعليهِ  103
مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ، وبين اللفظين 

 لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وياخذ ويْأخذ 104
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفسريِِ فسيرى 105
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو المومنو   فو المْؤمنو  105
 اإلبداؿ ياءً أو  سهيلالت وقفاً:ْفينبــْـكمْ؛ْفينبُيكم فينبُئكم 105
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اخروف•وءاخروف  ؛ و وءاخروف 106
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 106
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم والذين الذينحكيٌم و   حكيٌم والذين 106

107 
ضراراً وكفراً ؛ وكفراً 

 وتفريقاً 
؛ كفراً ضراراً و  
 تفريقاً وكفراً و  

ضراراً وكفراً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكفراً وتفريقاً 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 107
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رصاداً اْْوإرصاداً ؛ و وإرصاداً  107

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َاردنا إْف َأردنا 107
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

 باإلمالةِىِ ـاحلسنِِ ى  الحسن 107

لمسجٌد ُأسس ؛ مْن  108
 َأوؿ ؛ يوـٍ َأحق

لمسجٌد ُاسس ؛ مَن َاوؿ ؛ يوـٍ 
 َاحق 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ التقوِِ ى  التقو  108

رجاٌؿ يحبوف ؛ أف  108
 يتطهروا

حبوف ؛ رجاٌؿ ي  
 تطهرواأف ي  

رجاٌؿ يحبوف؛ 
 أف يتطهروا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

أفمْن َأسس ؛ خيٌر أـَ   109
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اسس  منَ أفمَن اسس ؛ خيٌر اَـ ؛  مْن َأسس

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 باإلمالة ىِ تقوِِ ى  تقو  109
 فيو ألنو واوي ال إمالة شفا شفا 109
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 أسكن حمزة الراء ُجْرؼٍ  ُجُرؼٍ  109
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم ِإال قلوبهْم ِإال 110

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 110
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة ، وال يخفِىِ اشتِِ  ى  اشتر  111
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 111

ضم الياء وفتح التاء في األوؿ، وفتح الياء  فُيقَتلوف ويَقُتلوف فَيقُتلوف ويُقَتلوف 111
 وضم تاء الثاني ) قد ـ الثاني على األوؿ  

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 111

نجيلو  111 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنجيلو  اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها والقَراف والقرءاف 111

ِىِ ـومَنَِاوفِِ ى  ومْن َأوف 111
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزاداً: لحمزة نقل وتحقيق وقف
 مطلقاً باإلمالة و ،  سكت

 ااَلمروف اآْلمروف 112
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  مْؤمنينال 112
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م أف يستغفروا ستغفرواأف ي   أف يستغفروا 113
 باإلمالةِىِ ـقربِِ ى  قرب 113

أنهْم ؛  لهْم أنهمْ  113
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم أصحاب؛  لهْم أنهمْ  أصحاب

 السكت

114 
موعدٍة وعدىا ؛ 

 حليٌم وما
عدىا ؛ موعدٍة و  

 ماحليٌم و  
موعدٍة وعدىا 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ؛ حليٌم وما

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل تبَرا تبَرأَ  114
 باإلمالةِاىمىدِِ ىداىم 115

 َشيٍء  َشيءٍ  115
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٌم ِاف عليٌم ِإف 115
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض اأْلَرضو  116
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 من و لي ؛ وليٍّ  وال من ولي ؛ وليٍّ  116
 الو  

 من ولي ؛ وليٍّ 
 وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلنصارِ  واأْلَنصارِ  117
 زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 117
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ِإنو عليهْم ِإنو 117
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  117
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وعلى علىرحيٌم و   رحيٌم وعلى 117
 باإلمالةِقتاضِِ ضاقت ) معاً   118
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) الثبلثة   ) الثبلثة   عليِهم 118

 ااَلرض اأْلَرض 118
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لف السكتلخ ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليُهْم أنفسهم ْم أنفسهمعليهِ  118
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل ملجا ملجأَ  118

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراب اأْلَعراب 120
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

120 
أف يتخلفوا ؛ ظمأٌ 
وال ؛ نصٌب وال ؛ 

 موطئاً يغيظ

تخلفوا ؛ أف ي  
ال ؛ نصٌب ظمأٌ و  
ال ؛ موطئاً و  

 غيظي  

أف يتخلفوا ؛ 
ظمأٌ وال ؛ 
نصٌب وال ؛ 
 موطئاً يغيظ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْاْْظماْ؛ْظمـ ظمأٌ  120
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 أو الحذؼ وقفاً: التسهيلْــْـونْ؛ْيََطونـيط وفػػػٔ يط 120
 ة ياءً أبدؿ الهمز وقفاً:  موطيَػاً  موطئَػاً  120
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نيبلً ِاال ؛ صالٌح ِاف نيبلً ِإال ؛ صالٌح ِإف 120
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

صغيرًة وال ؛ كبيرًة  121
 وال

صغيرًة و ال ؛  
 كبيرًة و ال

صغيرًة وال ؛ 
 كبيرًة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وادياً ِاال الوادياً إِ  121
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو المومن  فو المْؤمن 122
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قومهْم إذا قومهْم إذا 122
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 122
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غلظًة واعلموا اعلمواغلظًة و   غلظًة واعلموا 123
 إدغاـ صغير لحمزة أنزلت س ورة أنزلْت ُسورة 124

من يقوؿ ؛ إيماناً  124
 وىم

قوؿ ؛ من ي  
 ىمإيماناً و  

من يقوؿ ؛ 
 إيماناً وىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِهمـادت؛ِفزِِِادتوزِِ زَادتو ؛ فَزادتهم 124
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق ِماناًِـهْمِإيـادتفزِِ فزادتهْم إيماناً  124
 باإلمالةِهمـادتفزِِ فَزادتهم 125

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رجساً ِالى رجساً ِإلى 125
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قرأ بالتاء بدؿ الياء تروف يروف 126

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َمر ًة َاو َمر ًة َأو 126
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة أنزلت س ورة أنزلْت ُسورة 127
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم إلى بعضهْم إلى 127
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاكميرِِ يراكم 127

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحد مْن َأحد 127
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

اءلقد  لقْد َجاءكم  128  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف كمجِّ

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت مَن اَنفسكم مْن أَنفسكم 128
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بالمومنين  بالمْؤمنين 128
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 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  128
 

 ( سورة يونس 10) 
 

 قرأ بإمالة الراءِرِِــال رػػال 1

2 
 عجباً َأْف َأوحينا ؛

 مبيٌن ِإف أْف أَنذر ؛ 
 عجباً َاَف َاوحينا ؛

 أَف اَنذر ؛ مبيٌن ِاف  
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أف منهْم أف 2

 وااَلرض ؛ ااَلمر واأْلَرض ؛ اأْلَمر 3
لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شفيٍع ِاال شفيٍع ِإال 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

4 
جميعاً وْعد ؛ حميٍم 

 وعذاب
ْعد ؛ جميعاً و  
 عذابحميٍم و  

جميعاً وْعد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ابحميٍم وعذ

4 
حقاً ِإنو ؛ عذاٌب 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حقاً ِانو ؛ عذاٌب اَليم أَليم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْيبَداْ؛ْيبَدْوْ؛ْيبدوُْ يبَدُؤا 4

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، إبداؿ ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو
 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 

ضياًء والقمر ؛ نوراً  5
 وقدره ؛ لقوـٍ يعلموف

ضياًء و القمر ؛ 
نوراً و قدره ؛ 
 لقوـٍ ي علموف

ضياًء والقمر؛ 
نوراً وقدره ؛ 
 لقوـٍ يعلموف

 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل 

 قرأ بالنوف بدؿ الياء فصلنُ  فصليُ  5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 6
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 تحقيق أو التسهيلوقفاً: ال ػايات•آليات ؛ لػ آليات 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يتقوف لقوـٍ ي تقوف لقوـٍ يتقوف 6
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 7
 وقفاً: تسهيل الهمزةْوٱطمـْانوا طمأنواٱو  7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتنا-عَن  عْن ءاياتنا 7
 كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ألفاً  وقفاً: أبدؿ الهمزةباإلمالة، و ِاىمماوِِ مْأواىم 8
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْهمـمانـهمْ؛ْبـْايـمانـبإي بإيمانهم 9
 وصبًل: ضم حمزة الهاء تػحتُهم األنهار تػحتِهم األنهػار 9

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 9
 لنقل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة ا

 باإلمالةِاىمِ)ِمعاًِ(ِدعوِِ دعواىم ) معاً   10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبلـٌ وآخر سبلـٌ و آخر سبلـٌ وآخر 10
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اِخر•وءاِخر ؛ و وءاِخر 10
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  اىْمِأندعوِِ دعواىْم أف  10
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم مإليهِ  11
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إليهْم أجلهم إليهْم أجلهم 11

نساف 12 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 فيو ألنو واوي ال إمالة َدعانا َدَعانا 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قاعداً َاو قاعداً َأو 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاىلكنا ولقْد َأىلكنا 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 صرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو ق تهماءجِِو وَجاءتهم  13
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليومنوا ليْؤمنوا 13

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 14
  وقفًا: لحمزة النقل والسكت
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ِ؛ِيوحِِـتتلِِ ى  ؛ يوح ى  تتل 15  باإلمالةِىِ ى 

مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ، وبين اللفظين  ْم ءاياتناعليهُ  ْم ءاياتناعليهِ  15
  لخلف السكت ويُزادزة التحقيق لحم

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً، ابتداًء: كحفص ات ػلقاءن ئتٱلقاءنا  15
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها بقَراف بقرءاف 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ُف ابدلو ؛ إَف اَتبعأ أْف أُبدلو ؛ إْف أَتبع 15
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 تلقايِ ؛  ىْْتلقا ؛تلقا  تلقائِ  15

تسعة أوجو: خمسة القياس،  فاً: لحمزةوق
باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها، اإلبداؿ ياء تسكن للوقف مع 

التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء 
مع القصر في األلف التي تسكن للوقف 

في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 قبلها مع رـو كسرة الياء

 حمزة ثبلثة اإلبداؿل: وقفاً ، و باإلمالةِاشِِ َشاء 16
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاكمأدرِِ أدراكم 16
 إدغاـ صغير لحمزة لبثت   لبْثتُ  16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذباً َاو؛   ممَن َاظلف َأوكذباً ؛   مفمْن َأظل 17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ افتِِ ى  افتر  17
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتو ؛ بياياتو بآياتو 17

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  18
 •الالْ؛ْىـٰــوْْوْْىـٰــ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَتنبئوف قْل أَتنبئوف 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ أتنبِّػيُػوف ؛ أتنب ػوف بِّــْـونأتن ػوفأتنبِّػػُٔ  18
 أو إبدالها ياء، أوتسهيل الهمزة،  :وقفاً 

 باءحذؼ الهمزة مع ضم ال
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 18
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 18
 قرأ بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمًة واحدة أمًة و احدة أمًة واحدة 19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فقِل ِانما فقْل ِإنما 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ضرا ضراءَ  21
  لخلف السكت ويُزادحقيق مطلقًا: لحمزة الت مستهْم ِإذا مستهْم ِإذا 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مكراً ِاف مكراً ِإف 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

22 
طيبٍة وفرحوا ؛ 

عاصٌف وجاءىم ؛ 
 مكاٍف وظنوا

فرحوا ؛ طيبٍة و  
عاصٌف 

ىم؛ مكاٍف اءجِِو  
 ظنواو  

طيبٍة وفرحوا ؛ 
عاصٌف 

ىم ؛ اءجِِو
 وظنوامكاٍف 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِتها ؛ واءجِِ َجاءتها ؛ وَجاءىم 22
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم أحيط أنهْم أحيط 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لئَن اَنجيتنا لئْن أنجيتنا 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  ةلحمز وقفًا: 

مطلقاً: وبين اللفظين بإمالة )أنجاىم ، ِإذاِِاىمِْجِِـأن أنجاىْم إذا 23
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 23
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 قرأ بضم العين متاعُ  متاعَ  23
 باإلمالة اـالدناِِ نياالد 23
 أو اإلبداؿ ياءً  سهيلوقفاً: التِفينبِّػُيكم؛ِِـكمــىِافينبِ  فينبِّػُئكم 23
 باإلمالةِاىا؛ِأتِِِاـالدناِِ الدنيا ؛ أتاىا 24
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •كما ؛ كما كماءٍ  24
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 كماٍء أَنزلناه ؛  24
 ليبلً َأو

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح كماٍء اَنزلناه ؛ ليبلً َاو
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  24

24 
اأْلَرض ) معاً   ؛ 

 واأْلَنعاـ ؛ 
 باأْلَمس ؛ اآْليات

ااَلرض ) معاً   ؛ وااَلنعاـ ؛ 
 بااَلمس ؛ ااَليات

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكل يْأكل 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يتفكروف تفكروفلقوـٍ ي   لقوـٍ يتفكروف 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 25
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  25
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  25
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 26

 وزيادٌة وال ؛ قتٌر وال 26
وزيادٌة و ال ؛ قتٌر 

 و ال
وزيادٌة وال ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قتٌر وال

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذلٌة اْولػ ئ   ذلٌة ُأْولػ ئ  26
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  ؛ سيَية السيَيات ؛ سيئة السيئات 27
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  27

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مظلماً اْولػ ئ   مظلماً ُأْولػ ئ  27
 ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مكانكْم أنتم ؛ كنتْم  28
 إيانا

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مكانكْم أنتم ؛ كنتْم إيانا
 السكت

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْوشركاوْكمْ؛ْشركاْوىم وشركاؤكم؛ شركاؤىم 28
 باإلمالةِىِ فكفِِ ى  فكف 29
  لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  وبينكْم إف وبينكْم إف  29
 قرأ بالتاء بدؿ الباء تتلوا تبلوا 30
 باإلمالةِىمموِلِ موالىم 30
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31 
من يرزقكم ؛ أم ن 

يمل  ؛ ومن ُيخرج  
 ومن يدبر

رزقكم ؛ من ي  
مل  ؛ أم ن ي  

ومن ي خرج ؛ 
 ومن ي دبر

من يرزقكم ؛ 
أم ن يمل  ؛ 
ومن ُيخرج ؛ 
 ومن يدبر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  31

31 
؛ واأْلَرض ؛ واأْلَبصار

 اأْلَمر
 وااَلرض ؛ وااَلبصار ؛ 

 ااَلمر
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فقَل اَفبل فْقْل َأفبل  31
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـنِِفاْْ؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 32
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يبدؤا من ي بدؤا من يبدؤا 34

 ؛ يبدوُ  يبَدوْْيبَدا ؛  يبَدُؤا ) معاً    34

: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة وقفاً 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـنِِفاْْ؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 34
 واواً أبدؿ الهمزة  وقفاً: توفكوف تْؤفكوف 34

35 
من يهدي ؛ أفمن 
يهدي ؛ أف يُتبع ؛ 

 أف يُهدى  

منِي هديِ؛ِ
أفمنِي هديِ؛ِ
أنِيُّتبعِ؛ِأنِ

ِىِ يُّهدِِ

منِيهديِ؛ِ
أفمنِيهديِ؛ِ
أنِيُتبعِ؛ِأنِ

ِيُهدىِ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 قرأ بإسكاف الهاء وتخفيف الداؿ ال يَػْهِدي ال يَِهدِّي 35
 باإلمالةِىِ يـُْهدِِ ى  يُػْهدَ  35
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أكثرىْم إال أكثرىْم إال 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظناً ِاال ظناً ِإال 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 شيئاً ِاف شيئاً ِإف 36

 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
د التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل واإلبداؿ لخبل

وبين اللفظين صبًل: لحمزة ، مع اإلدغاـ
لخلف السكت، وقفاً: لحمزة  ويُزادالتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادالنقل والتحقيق 
 حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً:  القَراف القرءاف 37
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغِىِ أنِيفتِِِىِ فتِِأنِيُّ أف يفترى   37
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ يُفتِِ ى  يُفَتر  37
 إشماـ الصاد صوت الزايْديقتصْ  تصديق 37
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِاهافتِِ افتراه 38
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 38
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما لوتاوي؛ ياتيهم  تْأويلو ؛ يْأتيهم 39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يؤمن من ي ؤمن من يؤمن 40
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن ) معاً   يْؤمن ) معاً   40
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عملكْم أنتم عملكْم أنتم 41

ياًء مع إدغاـ الياء  الهمزة إبداؿوقفاً:  بري وف بريئوف 41
 األولى في الثانية

 بري   بريءٌ  41

وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: إبداؿ الهمزة ياًء 
مع إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 
، اإلبداؿ مع  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو

 اإلدغاـ مع اإلشماـ 
 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير من يستمعوف ستمعوفمن ي   من يستمعوف 42
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من ينظر نظرمن ي   من ينظر 43

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  44
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً ولكن شيئاً و لكن شيئاً ولكن 44
 بكسر وتخفيف النوف وضم السين ِن الناسُ ولك ولكن  الناسَ  44
 قرأ بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 45
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بلقا ؛ بلقا بلقاءِ  45
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نعدىْم أو نعدىْم أو 46
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 47
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 48

 ضراً وال ؛ ساعًة وال 49
ضراً و ال ؛ ساعًة 

 و ال
ضراً وال ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ساعًة وال

؛ نفعاً ِإال ؛ أمٍة َأجٌل  49
 َأجٌل ِإذا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َأجٌل ِاذا؛ نفعاً ِاال ؛ أمٍة َاجٌل 
  لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اشِِ َشاء 49
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 49
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفستاخر ي وفيستْأخر  49

50 
قْل أرءيتم ؛ إْف 

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  قَل أرءيتم ؛ إَف اَتاكم ؛ بياتاً َاو ؛ بياتاً َأوأَتاكم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 تسهيل الهمزةوقفاً:  يتم•أر أرءيتم 50
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتم إف أرءيتم إف 50
 باإلمالةِاكمأتِِ أتاكم 50

ـــٰنن ؛ ػػ  ػػٔ ػػءآل 51 ـٔ ـــٰن؛  نػػ  ػػٔ ػػءاَل ءْالــ ـٔ  ءْالــ

وذل  مع إبداؿ مزة السكت وصبًل: لح
ىمزة الوصل ألفاً بالمد الطويل، ولحمزة 

لخبلد  ويُزادأيضاً السكت مع التسهيل، 
مع إبداؿ السكت وجهاف آخراف وىما ترؾ 

ىمزة الوصل ألفاً بالمد الطويل، ولو أيضاً 
ترؾ السكت مع التسهيل؛ فيكوف لخلف 
وجهاف ولخبلد أربعة أوجو؛ أما وقفاً: 

 جهًا: ) راجع األصوؿ  و  15فلحمزة 
 إدغاـ صغير لحمزة ىل ت جزوف  ىْل ُتجزوف  52

ػيُػون  ؛ ؛ ويستنبِ  بــْــونكويستنِْ ون ػػػُٔ بويستنِ  53
 ويستنػبُػون 

 وقفاً: التسهيل أو اإلبداؿ ياًء أو الحذؼ
 مع ضم الباء

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاي قْل ِإي 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لحٌق وما مالحٌق و   لحٌق وما 53
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاف ولْو َأف 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 54
  مزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لح

 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 54

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 55
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حٌق ولكن لكنحٌق و   حٌق ولكن 55
اءقد  قْد َجاءتكم 57  إمالة األلف إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى تكمجِّ
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وشفا ؛ وشفا وشفاءٌ  57
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىدًى ورحمة رحمةوىدًى و   وىدًى ورحمة 57
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين  للمْؤمنين 57

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  آهلل-قَل ؛  يتمقَل أرء قْل ءآهلل؛  قْل َأرءيتم 59
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 تسهيل الهمزةوقفاً:  يتم•أر أرءيتم 59
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حراماً وحبلالً  حراماً و حبلالً  حراماً وحبلالً  59
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أـ لكْم أـ 59
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  شػاف شػأف 61

ما ؛ قرآٍف شأٍف و   شأٍف وما ؛ قرآٍف وال 61
 الو  

شأٍف وما ؛ 
 قرآٍف وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراف قرءاف 61

عمٍل ِإال ؛ شهوداً  61
 ؛ مبيٍن َأالِإذ

 ِاال ؛ شهوداً ِاذ ؛ عمٍل 
 مبيٍن ِاال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت فيضوف إْذ تُفيضوف 61

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 61
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ا ؛ السماالسم السماءِ  61
 ضم الراء فيهما أصغُر ؛ أكبرُ  أصغَر ؛ أكبرَ  61
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  62
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 62
 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِىِ البشرِِ ى  البشر  64
 اإلمالةب اـالدناِِ الدنيا 64

  ااَلخرة رة اآْلخ 64
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قولهْم إف   قولهْم إف 65

 ااَلرض اأْلَرض 66
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شركا شركاءَ  66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتبعوف إف ي تبعوف إف يتبعوف 66
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إال ىْم إال 66

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبِصراً ِاف مبِصراً ِإف 67
 لخلف سكت دويُزانقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يسمعوف سمعوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يسمعوف 67

 ااَلرض اأْلَرض 68
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  قِل ِاف قْل ِإف 69
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 70
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 71
 لحمزة وجو واحد: إبداؿ الهمزة ألفاً  وقفاً: نبا نبأَ  71

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم نوٍح ِاذ ؛ يكَن َامركم  نوٍح ِإذ ؛ يكْن َأمركم  71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 71
 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْالتكم سألتكم 72

72 
 مْن أجٍر ِإْف َأجري ؛ 

 أْف أكوف
 مَن َاجٍر ِاَف َاجري ؛ 

 أَف اَكوف
لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 أسكن الياء، وال يخفى المد المنفصل أجريْ  أجريَ  72
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 73

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسبلً ِالى رسبلً ِإلى 74
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِوىماءجِِف فَجاءوىم  74
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ليومنوا ليْؤمنوا 74
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 75
 وقفاً: تسهيل الهمزة يْػووملْْ ومئِليْو 75
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 75
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم  76
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 77

مطلقاً: بإمالة )جاءكم ، وبين اللفظين  رٌ أسح كمْ اءجِِ رٌ جاءكْم أسح 77
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  أجيتنا أجئتنا 78
 تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وقفاً: نا•ءابا ءاباءنا 78
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الكبريا ؛ الكبريا الكبرياءُ  78

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 78
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنينب  مْؤمنينب 78
 فاً: أبدؿ الهمزة واواً، ابتداًء: كحفص وق فرعوُف وتوني ئتونيٱفرعوُف  79
 بفتح وتشديد الحاء وتقديمها على األلف سح ار ساحر 79
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 80
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 80
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 81
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيتم جئتم 81
 باإلمالة ىِ موسِِلـ ى  موسل 83
 وقفاً: تسهيل الهمزةْهميوملْْ ومئليهم 83
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  هْم أف ومبلي هْم أفومئلي 83
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يفتنهم فتنهمأف ي   أف يفتنهم 83
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 83
  زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 84
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كنتْم ءامنتم كنتْم ءامنتم 84
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 87
 وقفاً: بالتسهيل ا•تبو   ءاتبو   87
 كسر حمزة الباء فيهما بُِيوتاً ؛ بُِيوتكم بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 87

87 
وا ؛ قبلًة بيوتاً واجعل

 وأقيموا
اجعلوا ؛ بيوتاً و  
 أقيمواقبلًة و  

بيوتاً واجعلوا  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قبلًة وأقيموا

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 87
 باإلمالة اـالدناِِ؛  ىِ موسِِ ؛ الدنيا ى  موس 88
 وقفاً: تسهيل الهمزةْهوملْْ هومؤلَ  88
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زينًة وأمواالً  أمواالً زينًة و   مواالً زينًة وأ 88
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 88

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلليم اأْلَليم 88
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُد اجيبت قْد ُأجيبت 89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل ) معاً   90
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغياً وعدواً  عدواً بغياً و   بغياً وعدواً  90
 كسر الهمزة ِإن و أَن و 90
ـــٰنن ؛ ػػ  ػػٔ ػػءآل 91 ـٔ ـــٰن؛  نػػ  ػػٔ ػػءاَل ءْالــ ـٔ  من ىذه السورة 51راجع آية  ءْالــ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آيًة وإف إفآيًة و   آيًة وإف 92

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتنا-عَن  عْن ءاياتنا 92
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً قرأ بإبداؿ الهمزة ألف :وقفاً  نػاابػوّ  بػّوأنا 93
 وقفاً: لحمزة وجو واحد: إبداؿ الهمزة ألفاً  مبوا مبوأَ  93
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صدٍؽ ورزقناىم رزقناىمصدٍؽ و   صدٍؽ ورزقناىم 93
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم  93
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسل ػػلفسػٔ  94
 أو الحذؼ التسهيلبوقفاً:  وفيقرَ ؛  وف•يقر ءوفيقرَ  94
اءلقد  لقْد َجاءؾ 94  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف ؾجِّ
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 95
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 96
 اً واو وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  96
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم  97

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلليم اأْلَليم 97
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنت-قريٌة  قريٌة ءامنت 98
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 98
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  متعناىْم إلى متعناىْم إلى 98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيٍن ولو لوحيٍن و   حيٍن ولو 98
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 99
 سهيلوقفاً: التحقيق أو الت ػامن•آلمن ؛ لػ آلمن 99

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 99
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جميعاً َافأنت جميعاً َأفأنت 99
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 99

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لنفٍس َاف َأف لنفسٍ  100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تومن تْؤمن 100

 وااَلرض اأْلَرضو  101
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَليات اآْليات 101
لخبلد  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  101
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 قرأ بفتح النوف الثانية، وتشديد الجيم نُػَنجِّ  نُػْنجِ  103
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 103

104 
ولكْن َأعبد ؛ أْف 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كوفولكَن َاعبد ؛ أَف اَ  َأكوف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكميتوفِِ يتوفاكم 104
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 104

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأَف َاقم وأْف َأقم 105
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وال الحنيفاً و   حنيفاً وال 105

وإف يمسس  ؛ وإف  107
 يردؾ ؛ من يشاء

مسس  ؛ وإف ي  
وإف ي ردؾ ؛ من 

 شاءي  

وإف يمسس  
؛ وإف يردؾ ؛ 

 من يشاء
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  107
اءقد  قْد َجاءكم  108  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف كمجِّ
 باإلمالةِىِ اىتدِِ ى  اىتد 108
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بوكيٍل واتبع اتبعبوكيٍل و   بوكيٍل واتبع 108
 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 109

 
 ( سورة ىود 11) 

 
 قرأ بإمالة الراءِالــرِِ رػػال 1

1 
؛  حكمتْ كتاٌب أُ 

ُأحكمْت ءاياتو ؛ 
 خبيٍر َأال

 كتاٌب احكمت ؛ 
 اياتو ؛ خبيٍر َاال– ُأحكمتَ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

 سكت

نذيٌر وبشير ؛ وبشيٌر  2
 وأف

بشير ؛ نذيٌر و  
 أفوبشيٌر و  

نذيٌر وبشير ؛ 
 وبشيٌر وأف

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حسناً ِالى ؛ كبيٍر ِالى حسناً ِإلى ؛ كبيٍر ِإلى 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  3
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسمًى ويؤت مسمًى و يؤت مسمًى ويؤت 3
 قفاً: أبدؿ الهمزة واواً و  ويوت ويْؤت 3
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفإينْ؛ْفـْاين فإني 3

 َشيٍء  َشيءٍ  4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قديٌر َاال قديٌر َأال 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 6
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وىو ىومبيٍن و   مبيٍن وىو 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

عمبلً أياـٍ وكاف ؛  7
 ولئن ؛ مبيٌن ولئن

كاف ؛ أياـٍ و  
لئن ؛ عمبًل و  
 لئنمبيٌن و  

أياـٍ وكاف ؛ 
عمبًل ولئن ؛ 
 مبيٌن ولئن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءِ  7

7 
أيكْم ؛  ليبلوكْم أيكمْ 

 أيكْم أحسن ؛  ليبلوكْم أيكمْ  أحسن 
لخلف  ويُزادتحقيق مطلقًا: لحمزة ال

 السكت
 قرأ بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما َساِحر ْحرسِ  7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاخرنا ولئْن َأخرنا  8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 8
 باإلمالةِقاوحِِ وحاؽ 8

 وف ؛ يستهزيُوف ؛•يستهز تهزءوفيس 8
 يستهُزوف

؛ أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءوقفاً 
 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاذقنا ولئْن َأذقنا 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

خبلد ل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإِلنساف 9
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل ؛ لػيَػْوس يــْـوسل وسػػُٔ لي 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوٌر ولئن كفوٌر و لئن كفوٌر ولئن 9

ولئْن َأذقناه ؛ فخوٌر  10
 ِإال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاذقناه ؛ فخوٌر ِاال
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ نعما نعماءَ  10
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ضرا ضراءَ  10
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 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَيات السيئات 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مغفرٌة وأجر أجرمغفرٌة و   مغفرٌة وأجر 11
 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 12

أف يقولوا ؛ نذيٌر واهلل   12
 شيٍء وكيل

أف ي قولوا ؛ نذيٌر 
و اهلل ؛ شيٍء 

 و كيل

أف يقولوا ؛ 
نذيٌر واهلل ؛ 
 شيٍء وكيل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

؛ كنٌز َأف ؛ ملٌ  ِإنما 12
 وكيٌل أـَ

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كنٌز َاف ؛ ملٌ  ِانما ؛ وكيٌل اَـ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً:و  باإلمالة، اجِِ َجاء 12

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  12
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 ترقيق الراء لئلمالة ى  باإلمالة، وال يخفِاهافتِِ افتراه 13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  توافا فْأتوا 13

مفترياٍت  مفترياٍت و ادعوا مفترياٍت وادعوا 13
 وادعوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهَل اَنتم فهْل أَنتم 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 15
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء ُهمإلي إليِهم 15
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إليهْم أعمالهم إليهْم أعمالهم 15

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ة ااَلخر  ة اآْلخر  16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 17

إماماً ورحمة ؛ ومن  17
 يكفر

و رحمة ؛  إماماً 
 ومن ي كفر

إماماً ورحمة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يكفر

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحمًة اْولػ ئ  رحمًة ُأْولػ ئ  17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف ) معاً   يْؤمنوف ) معاً   17  
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحزاب حزاباأْلَ  17
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ومْن َأْظَلم ؛ كذباً  18
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاْظَلم ؛ كذباً اْولػ ئ  ُأْولػ ئ 

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 ترقيق الراء لئلمالة ى  يخف باإلمالة، والِىِ افتِِ ى  افتر  18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلشهاد  اأْلَشهاد 18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  18
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا قياسخمسة ال
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أال ربهْم أال 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عوجاً وىم ىمعوجاً و   عوجاً وىم 19

 ة بااَلخر  ة باآْلخر  19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ضاأْلَر  20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاولياء مْن َأولياء 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  20

 اأْلَخسروف؛ ة خر ااَل  اأْلَخسروف؛ ة اآْلخر  22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أْولػ ئ   ربهْم أْولػ ئ  23

لخبلد  ويُزادباإلمالة، ووصبًل: لحمزة السكت ِىِ كاَلعمِِ ى  كاأْلَعم 24
 ل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النق

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلصم واأْلَصم 24
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مثبلً اَفبل مثبلً َأفبل 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نوحاً  ؛ ولقْد َأرسلنا 25
 ِإلى ؛ مبيٌن َأف

 نوحاً ِالى ؛ ؛ لنا ولقَد اَرس
 مبيٌن َاف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يوـٍ اَليم يوـٍ أَليم 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

، اً ف: إبداؿ الهمزة ألفلحمزة وجها وقفاً:ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤلُ  27
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ترقيق الراء لئلمالة ى  قرأ باإلمالة، وال يخفِىِ اكِ)ِمعاًِ(ِ؛ِنرِِنرِِ ى  نراؾ ) معاً   ؛ نر  27
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أراذلنا ىْم أراذلنا 27
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  الراي الرأي 28
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 28
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف أرءيتْم إف 28
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ و باإلمالةِيـاناتِِ•و؛ِِيـانوءاتِِ وءاتاني 28
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم أنلزمكموىا عليكْم أنلزمكموىا 28
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػُلكم ػػُلكمأسػٔ  29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري مااًل ِاْف ؛ إف َأجري  ؛ إف مااًل ِإفْ  29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، وال يخفى المنفصلياء اإلضافة إسكافب ~ إالَأجريْ  إال َأجريَ  29
 ئلمالةلباإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء ِاكمأرِِ أراكم 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من ينصرني من ي نصرني من ينصرني 30
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  طردتهْم أفبل طردتهْم أفبل 30

ملٌ  وال ؛ لن  30
 يؤتيهم

ال ؛ لن ملٌ  و  
 ؤتيهمي  

ملٌ  وال ؛ لن 
 يؤتيهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتيهم يْؤتيهم 31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم إني أنفسهْم إني 31
 إدغاـ صغير لحمزة قد ج ادلتنا قْد َجادلتنا 32
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتنا فْأتنا 32
 أبدؿ الهمزة ألفاً وقفاً:  ياتيكم يْأتيكم 33
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً:باإلمالة، و ِاشِِ َشاء 33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َاردت ؛ أَف اَنصح إْف أردت ؛ أْف أنصح  34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإف لُكْم ِإف 34
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يغويكم أف ي غويكم أف يغويكم 34
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاهافتِِ افتراه 35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 35
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بري   بريءٌ  35

وجو: اإلبداؿ لهمزة مع لحمزة ثبلثة أ وقفاً:
إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

، اإلبداؿ  اإلبداؿ إلى ياء مع اإلدغاـ بالرـو
 إلى ياء مع اإلدغاـ باإلشماـ 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وحياْْوأوحي ؛ و وأوحي 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نوٍح اَنو نوٍح أَنو 36
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يؤمن لن ي ؤمن لن يؤمن 36
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-قَد  قْد َءامن 36
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 يل الهمزةوقفاً: تسهْتبتــْـــس سػػىِٕ تبتَ  36

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْمَلْ؛ْملْْ مؤلٌ  38
 تسهيل الهمزة مع الرـو

من يأتيو ؛ عذاٌب  39
 يخزيو

من ي أتيو ؛ 
 عذاٌب ي خزيو

من يأتيو ؛ 
 عذاٌب يخزيو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيو يْأتيو 39
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً:مالة، و باإل اجِِ َجاء 40
 قرأ بكسر البلـ من غير تنوين كلِ  كلٍ  40
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ىل اْْوأىل  ؛ و وأىل  40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-ومَن  ومْن َءامن 40
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يٌل وقاؿقل قاؿقليٌل و   قليٌل وقاؿ 40
 كحفص  باإلمالةِاىاجرِِـمَِِاىاجرِِـمَِ 41
 باإلمالةِاىاومرسِِ ومرساىا 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وىي رحيٌم و ىي رحيٌم وىي 41
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 باإلمالةِىِ ونادِِ ى  وناد 42
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك ػبنيمعزٍؿ يػ   ػبنيمعزٍؿ ي ػػ   ػبنيمعزٍؿ يػ   42
 قرأ بكسر الياء مع بقاء التشديد بنيِّ ػػ  ي بني  ػػ  ي 42

 اركْب َمعنا اركب م عنا 42
اركْب َمعنا 
 اركب م عنا

قرأىا حمزة بخلف عن خبلد باإلظهار 
 والوجو اآلخر لخبلد ىو اإلدغاـ

 التسهيلالتحقيق أو وقفاً: ْســْــاوي؛ْْويػػاػٔ س ويػػاػٔ س 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جبٍل يعصمني جبٍل ي عصمني صمنيجبٍل يع 43
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الماالما ؛  الماءِ  43

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمر مْن َأمر 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القياس وقفاً: لحمزة خمسة •سماسما ؛ ويػ  ويػ   سماءُ ويػ   44
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما؛  الما الماءُ  44

 ااَلمر األمر 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ ونادِِ ى  وناد 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىلي مْن َأىلي 45
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل  مْن َأىل  46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسْلنِ  تسأْلنِ  46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٌم ِاني علٌم ِإني 46
  لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاسأل  أْف َأسأل  47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها  َسلأ أسأل  47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علٌم وإال إالعلٌم و   علٌم وإال 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم معذاٌب أَلي 48
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء ؛ فاصبِر ِاف مْن أَنباء ؛ فاصبْر ِإف 49
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  49

عاٍد َأخاىم ؛ مْن  50
 ؛ إْف أَنتمِإلػ و

 ىاٍد َاخاىم ؛ مِن الػ و ؛
 إَف اَنتم 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنتْم إال أنتْم إال  50
 اً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقف كمَسلأ ػػُلكمأسػٔ  51

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري أجراً ِاْف ؛ إفَ  َأجري  ؛ إفْ  أجراً ِإفْ  51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 المنفصل ى  بإسكاف ياء اإلضافة، وال يخف ~ إالَأجريْ  إال َأجريَ  51
 حمزة ثبلثة اإلبداؿوقفاً: ل السما السماءَ  52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مدراراً ويزدكم يزدكممدراراً و   مدراراً ويزدكم 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قوًة ِالى قوًة ِإلى 52
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيتنا جئتنا 53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ببينٍة وما ماببينٍة و   ماببينٍة و  53
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بمومنين  بمْؤمنين 53
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِاكاعتِِ اعتراؾ 54

 بُسِو ؛ بُسوِّ  بُسوءٍ  54

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
سكاف للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إ

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 بري   بريءٌ  54

وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: اإلبداؿ ىمزة مع 
إدغاـ التي قبلها فيها مع اإلسكاف، 

، اإلبداؿ اإلبداؿ إلى ي اء مع اإلدغاـ بالرـو
 إلى ياء مع اإلدغاـ باإلشماـ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  دابٍة ِاال دابٍة ِإال 56
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  56
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لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح فقَد اَبلغتكم فقْد أبلغتكم 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 شيئاً ِاف شيئاً ِإف 57

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادحقيق لحمزة نقل وت

  شِي ؛ شيِّ  شيٍء  57
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حفيٌظ ولما حفيٌظ و لما حفيٌظ ولما 57
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة، اجِِ َجاء 58

58 
ىوداً والذين ؛ غليٍظ 

 وتل 
الذين ؛ ىوداً و  

 تل غليٍظ و  
ىوداً والذين ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غليٍظ وتل 

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 59
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عنيٌد وأُتبعوا أُتبعواعنيٌد و   عنيٌد وأُتبعوا 59
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 60

ويـو ؛ ىوٍد  لعنةً  60
 وإلى

لعنًة و يـو ؛ ىوٍد 
 و إلى

لعنًة ويـو ؛ 
 ىوٍد وإلى

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أال ربهْم أال  60

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و مْن إلػ و 61
  سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْكماْْأنشـ أنشأكم 61

 ااَلرض اأْلَرض 61
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِاناأتنهِِ أتنهانا 62
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا ءاباؤنا 62
 زةالهم وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 63
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف أرءيتْم إف 63
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو ، باإلمالةِيـاناتِِ•و؛ِِيـانوءاتِِ وءاتاني 63
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فمن ينصرني ؛  63
 ػػقـوػ  تخسيٍر وي

نصرني ؛ فمن ي  
 ػػقـوػ  يتخسيٍر و  

؛ فمن ينصرني
 قـوػػ  تخسيٍر وي

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ءاية لكْم ءاية 64
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ فياخذكم تْأكل ؛ فيْأخذكم 64
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  بُسِو ؛ بُسوِّ  بُسوءٍ  64
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، و  اجِِ َجاء 66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صالحاً والذين الذينحاً و  صال صالحاً والذين 66
ػذ 66  التسهيلبوقفاً: ْيومـْىـذ يومػىِٕ

ػذٍ  66 ػذٍ  ِإف يومػىِٕ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاف يومػىِٕ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أال ربهْم أال 68
 األلفإمالة ال يخفى إدغاـ صغير لحمزة، و  ءتاجِِّولقد  ولقْد َجاءت 69
 ترقيق الراء لئلمالة ى  وال يخفباإلمالة، ِىِ بالبشرِِ ى  بالبشر  69
 بكسر السين وسكوف البلـ وحذؼ األلف ِسػْلػم مَسػلَػػ   69
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة، اجِِ َجاء 69
 وقفاً: التسهيل؛ و بإمالة الراء والهمزةِاءِِرِِ رءا 70

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تخِف ِانا تخْف ِإنا 70
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لوٍط وامرأتو لوٍط و امرأتو لوٍط وامرأتو 70
 زةوقفاً: تسهيل الهمْوامرْاتو وامرأتُو 70
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن وراء ومن و راء ومن وراء 71
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ورا ؛ ورا وراءِ  71
 باإلمالةِىِ ـيـــ ـويلتِِ ى  ويلتػػػػ  ي 72
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لداْْءأَلد ؛ ء ءأَلد 72
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م عجوٌز وىذا ىذاعجوٌز و   عجوٌز وىذا 72

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شيخاً ِاف شيخاً ِإف 72
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 شي  ل؛  شيُ ل لَشيءٌ  72

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، النقل مع للوقف، النقل مع  الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  التي قبلها فيها مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمر مْن َأمر 73
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليُكْم أىل عليُكْم أىل 73

عْن ِإبراىيم ؛ لوٍط  74
 ِإف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عِن ِابراىيم ؛ لوٍط ِاف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تواءجِِو اءتووجَ  74
 ترقيق الراء لئلمالة ى  وال يخفباإلمالة، ِىِ البشرِِ  ى  البشر  74

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حليٌم َاواه حليٌم َأواه 75
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػإبراىيممنيٌب يػ   براىيمػإمنيٌب ي ػػػ   ػإبراىيممنيٌب يػ   75

اقد  قْد َجاء 76  جِّ
ولو وقفاً ثبلثة  ،إدغاـ صغير لحمزة

 وال يخفى إمالة األلفاإلبداؿ، 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنهْم ءاتيهم إنهْم ءاتيهم 76
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ مردوٍد ولما مردوٍد و لما مردوٍد ولما 76
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تاءجِِ َجاءت  77

 سي ؛ سيّ  ِسيَء  77

نقل حركة الهمزة إلى الياء مع لحمزة وقفاً: 
إبداؿ ، حذفها ثم إسكاف الياء للوقف

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
 ثم اإلسكاف للوقف

 باإلمالةِاقوضِِ وضاؽ 77
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ذرعاً وقاؿ ؛ عصيٌب  77
 وجاءه

ذرعاً و قاؿ ؛ 
 هِجاءوِ عصيٌب 

ذرعاً وقاؿ ؛ 
 اءهوجِِعصيٌب 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِهِجاءِو وَجاءه 78
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَيات السيئات 78

 ىػ ؤالءِ  78
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الــوْْالْ؛ْىٰـْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حٍق وإن  إن حٍق و   حٍق وإن  79

َأْو ؛  لْو َأف ؛ قوًة َأوْ  80
 َءاوي

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  اوي- لَو َاف ؛ قوًة َاْو ؛ َأوَ 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يصلوا لن ي صلوا لن يصلوا 81
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفَأسرْ؛ْفـْاسر فَأسر 81

منُكْم أحد ؛ أصابهْم  81
 إف

لخلف  زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  منُكْم أحد ؛ أصابهْم إف
  السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أحٌد ِاال أحٌد ِإال 81
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة ت اْْامر امرأَت  81
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، و  اجِِ َجاء 82
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  ببعيٍد وإلى إلىببعيٍد و   ببعيٍد وإلى 83

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و مْن ِإلػ و 84
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِاكمأرِِ أراكم 84

بخيٍر وإني ؛ محيٍط  84
 ػػقـوويػ  

إني ؛ بخيٍر و  
 ػػقـويػ  محيٍط و  

ي ؛ بخيٍر وإن
 قـوػػػ  محيٍط وي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 85
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإف لُكْم ِإف 86
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 86
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  امرؾت تْأمرؾ 87
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 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا ءاباؤنا 87

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاف أْو َأف 87
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 سموقفاً: لحمزة خمسة القياس وسبعة الر  ؛ نشاوُ  نشاوْْنشا ؛  ُؤاػػػػػ   نش 87
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 88

أرءيتْم إف ؛ أخالفكْم  88
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف ؛ أخالفكْم إلى إلى

  السكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسناً وما ماحسناً و   حسناً وما 88

88 
أْف ُأخالفكم ؛ إْف 

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  أُف اخالفكم ؛ إُف اريد ُأريد
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكمهِِـأن أنهاكم 88

 ااِلصبلح  حاإْلِصبل 88
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

89 
 أف يصيبكم ؛ صالحٍ 

وما ؛ ببعيٍد 
 واستغفروا

صيبكم ؛ أف ي  
ما ؛ و   حٍ صال
 استغفرواببعيٍد و  

أف يصيبكم ؛ 
وما ؛  صالحٍ 

 ببعيٍد واستغفروا
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نوٍح َاو ؛ ىوٍد َاو نوٍح َأو ؛ ىوٍد َأو 89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة درحيٌم ودو  دودرحيٌم و   رحيٌم ودود 90
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِاكلنرِِ لنراؾ 91
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضعيفاً ولوال لوالضعيفاً و   ضعيفاً ولوال 91
 قرأ بإدغاـ الذاؿ في التاء واتخذت موه واتخْذُتموه 92

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظهرياً ِاف ظهرياً ِإف 92
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قـوػػػ  وي محيطٌ  قـوػػػ  يو   محيطٌ  ػػقـومحيٌط ويػ   92
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مكانتُكْم ِإف مكانتُكْم ِإف 93

93 
من يأتيو ؛ عذاٌب 
يخزيو ؛ كاذٌب 

 ؛ رقيٌب ولماوارتقبوا 

أتيو ؛ من ي  
خزيو ؛  عذاٌب ي  
ارتقبوا ؛ كاذٌب و  

 لمارقيٌب و  

من يأتيو ؛ 
؛ عذاٌب يخزيو
  كاذٌب وارتقبوا
 رقيٌب ولما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيو يْأتيو 93
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً:و  ،باإلمالة اجِِ َجاء 94
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شعيباً والذين الذينشعيباً و   والذينشعيباً  94
 إدغاـ صغير لحمزة بعدت ث مود  بعدْت ثَمود 95

96 
ولقْد َأرسلنا ؛ مبيٍن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ مبيٍن ِالى  ِإلى 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 96
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 96
 وقفاً: تسهيل الهمزة يْووملْْ ومئِليْو 97
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة برشيٍد يقدـ برشيٍد ي قدـ برشيٍد يقدـ 97
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لعنًة ويـو لعنًة و يـو لعنًة ويـو 99
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيس بئس 99

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء مْن أَنباء 100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  100
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالة، باإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  100

قائٌم وحصيد ؛  100
 وحصيٌد وما

حصيد ؛ قائٌم و  
 ماوحصيٌد و  

قائٌم وحصيد؛ 
 وحصيٌد وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنهْم ءالهتهم عنهْم ءالهتهم 101

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  101
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة، اجِِ َجاء 101
 باإلمالةِادوىمزِِ زَادوىم 101
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تتبيٍب وكذل  كذل تتبيٍب و   تتبيٍب وكذل  101
 مالةترقيق الراء لئل ى  وال يخفباإلمالة، ِىِ القرِِ ى  القر  102

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظالمٌة ِاف ؛ شديٌد ِاف ظالمٌة ِإف ؛ شديٌد ِإف 102
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية ؛ لػ آلية 103
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 باإلمالةِافخِِ خاؼ 103

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  رة اآْلخ 103
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مشهوٌد وما مامشهوٌد و   مشهوٌد وما 103
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ُرهنَوخ ُرهنَؤخ 104
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معدوٍد يـو ـومعدوٍد ي   معدوٍد يـو 104
 لفاً وقفاً: أبدؿ الهمزة أ يات يْأت 105

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفٌس ِاال نفٌس ِإال 105
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْذنواْْبإذنوْ؛ْبـ بإذنو 105
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شقيٌّ وسعيد سعيدشقيٌّ و   شقيٌّ وسعيد 105
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زفيٌر وشهيق شهيقزفيٌر و   زفيٌر وشهيق 106

 وااَلرض واأْلَرض 107
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة،ِاشِِ َشاء 107

 وااَلرض واأْلَرض 108
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: 
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة،ِاشِِ َشاء 108

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  109
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْناءاباوْْ ءاباؤنا 109
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منقوٍص ولقد لقدمنقوٍص و   منقوٍص ولقد 109

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد ءاتينا 110
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اباإلمالة لدى الوقف عليه ىموسِِ موسى 110
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مريٍب وإف   إف  مريٍب و   مريٍب وإف   110
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ف  اْْوإف  ؛ و وإف   111
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعمالهْم ِإنو أعمالهْم ِإنو 111
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ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تطغوِا ِانو تطغْوا ِإنو 112
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر وال البصيٌر و   بصيٌر وال 112

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاولياء مْن َأولياء 113
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿوقفاً: لحمزة ثبلثة  أوليا أولياءَ  113
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِىِ ذكرِِ ى  ذكر  114
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَيات السيئات 114
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قبلُكْم أولوا قبلُكْم أولوا 116
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بقيٍة ينهوف نهوفبقيٍة ي   بقيٍة ينهوف 116

 ااَلرض اأْلَرض 116
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ممَن اَنجينا ممْن أَنجينا 116
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِىِ القرِِ ى  القر  117
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بظلٍم وأىلها بظلٍم و أىلها بظلٍم وأىلها 117
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿو  باإلمالة،ِاشِِ َشاء 118

أمًة واحدة ؛ واحدًة  118
 وال

احدة ؛ أمًة و  
 الواحدًة و  

أمًة واحدة ؛ 
 واحدًة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

التحقيق أو في الهمزة األولى وقفاً: ْنملْْنْ؛ْالِْْلملْْ ألمؤلف 119
 ؛ وفي الثانية التسهيلالتسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء مْن أَنباء 120
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  120
 اً واو بداؿ الهمزة قرأ بإ :وقفاً  فَوادؾ ادؾفؤَ  120
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِاءكوجِِ وَجاءؾ 120

ِىِ ذكرِِوموعظٌةِوِ  وموعظٌة وذكرى   120
وموعظٌةِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ وذكرِِ

 وال يخفى ترقيق الراء إلمالةباإلمالة، ِىِ وذكرِِ ى  وذكر  120
 واواً ة وقفاً: أبدؿ الهمز  للمومنين  للمْؤمنين 120
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واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  121  
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مكانتُكْم ِإنا مكانتُكْم ِإنا 121

 وااَلرض ؛ ااَلمر واأْلَرض ؛ اأْلَمر 123
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 فتح حمزة الياء وكسر الجيم ِجعُ يَػرْ  يُػْرَجعُ  123
 قرأ بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 123

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
 قرأ بإمالة الراءِالــرِِ رػػال 1
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراناً  قرءاناً  2
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 3
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتهماْْيت ؛ رْاْر همرأيت ؛ رأيت 4

كوكباً  كوكباً و الشمس كوكباً والشمس 4
 والشمس

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 قرأ بكسر الياء مع بقاء التشديد يا بنيِّ  يا بني   5

 اؾػػي  رُ ؛  اؾػػيو ر  رءياؾ 5

فيها؛ ويقف حمزة بإبداؿ الهمزة  ال إمالة
 واواً إبدالها  أو،  اً مظهرة )وىو المقدـواو 

وإدغامها في الياء التي ثم قلبها إلى ياء، 
 فتصير ياًء مشددة بعدىا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كيداً ِاف كيداً ِإف 5
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبِلنساف لئْلِنساف 5
 زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن وكذل  مبيٌن و كذل  مبيٌن وكذل  5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحاديث اأْلَحاديث 6
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 قيق أو التسهيلوقفاً: التح سحاؽاْْوإسحاؽ ؛ و وإسحاؽ 6
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 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْللساىْــلني نيلآئللس 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عصبٌة ِاف عصبٌة ِإف  8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أرضاً يخل خلأرضاً ي   أرضاً يخل 9

ْاــنْ ــتامْاــنْ ــمْتأ 11
 ، ووقفًا: أبدؿلو اإلشماـ والرـو كحفص
 الهمزة ألفاً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غداً يرتع رتعغداً ي   غداً يرتع 12
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلو يْأكلو  13
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  الذيب الذْئب 13

لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص لئَن اَكلو ؛ عصبٌة ِانا لئْن َأكلو ؛ عصبٌة ِإنا 14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  الذيب الذْئب 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يجعلوه جعلوهأف ي   أف يجعلوه 15
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة ْـنهمَيْـلتنبِّـ لتنبِّػئَػنهم 15
 مالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرباإلِاءووجِِ وَجاءو 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عشاًء يبكوف عشاًء ي بكوف عشاًء يبكوف 16
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  الذيب الذْئب 17
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بمومن بمْؤمن 17
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِاءووجِِ وَجاءو 18
 إدغاـ صغير لحمزة بل س ولت بْل َسولت 18

18 
سكم ؛ لُكْم أنف

 لُكْم أنفسكم ؛ أنفسكْم أمراً  أنفسكْم أمراً 
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميٌل واهلل جميٌل و اهلل جميٌل واهلل 18
 التاء في السين)جاءت ، وإدغاـ  بإمالةِاءتِس اارةوجِِ وَجاءْت َسيارة 19
 باإلمالةِىِ ـفأدلِِ ى  فأدل 19
 ئلمالةلباإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء ِىِ بشرِِــــ ِي ى  بشر ػػػػ  ي 19

غبلـٌ وأسروه ؛  19
 بضاعًة واهلل

غبلـٌ و أسروه ؛ 
 بضاعًة و اهلل

غبلـٌ وأسروه  
 بضاعًة واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معدودٍة وكانوا و كانوا معدودةٍ  معدودٍة وكانوا 20
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 ئلمالةلباإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء ِاهرِِـاشت اشتراه 21

وقفاً اختلف فيها بين التفخيم والترقيق،  مصر مصر 21
 )كحفص  والتفخيم أولى

 التسهيلبوقفاً:  تواْْالمر المرأتو 21
 مالةباإلِىِ اهِ؛ِعسِِمثوِِ ى  مثواه ؛ عس 21

أف ينفعنا ؛ ولداً  21
 وكذل 

نفعنا ؛ ولداً أف ي  
 كذل و  

أف ينفعنا ؛ 
 ولداً وكذل 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحاديث اأْلَحاديث 21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ُحكماً وعلماً ؛  22
 وعلماً وكذل 

علماً ؛ ُحكماً و  
 كذل وعلماً و  

ُحكماً وعلمًا؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعلماً وكذل 

 ااَلبواب اأْلَبواب 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت ا
 فيها ال إمالةمستثنى:  مثواي مثواي 23
 وقفاً: تسهيل الهمزة؛ و بإمالة الراء والهمزةِاءِِرِِ رءا 24

 السوّ  ؛السو  السوءَ  24

وجهاف: نقل حركة الهمزة  حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

م إدغاـ الواو للوقف، إبداؿ الهمزة واو ث
 الواو التي قبلها فيها.

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والفحشا والفحشاءَ  24

25 
دبٍر وألفيا ؛ أف 

 يسجن
ألفيا ؛ أف دبٍر و  

 ي سجن
دبٍر وألفيا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يسجن

فيها ألنها رسمت بألف ممدودة  ال إمالة لدا لدا 25
 في جميع المصاحف العثمانية

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  25
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مْن َأراد ؛ سوءاً ِإال ؛  25
 عذاٌب أَليم

 مَن اَراد ؛ سوءاً ِاال ؛ 
 عذاٌب اَليم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اسو  ؛  اسوَ  سوءاً  25
مع  الهنقل حركة الهمزة للساكن قبوقفًا: 

ومن ثم إدغاـ ما  واواً  هاإبدال، أو حذؼ الهمزة
 افيه اقبله

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىلها مْن َأىلها 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة؛ و بإمالة الراء والهمزةِاءِِرِِ رءا 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يوسف عظيمٌ  عظيٌم ي وسف عظيٌم يوسف 28
 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل ؛ الخاِطين اخلاطــــْــني ينػػػػٔ الخاط  29
 الهمزة تسهيلبوقفاً:  تاْْامر امرأت 30
   باإلمالة ) في األلف األولىِاىافتِِ فتاىا  30
 إدغاـ صغير لحمزة قد ش غفها قْد َشغفها 30

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  حباً ِانا حباً ِإنا 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء إلمالةِاىالنرِِ لنراىا 30

أرسلْت ِإليهن؛ بشراً  31
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أرسلِت ِاليهن ؛ بشراً ِاف ِإف

  ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 الهمزة تسهيلبوقفاً: ْمتكـــْــاًْ؛ْرْاينو ؛ رأينو اً ػػػٔ متك 31

اً وءاتت ؛ ػػػٔ متك 31
 سكيناً وقالت

ءاتت ؛ اً و  ػػػٔ متك
 قالتسكيناً و  

اً وءاتت ػػػٔ متك
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سكيناً وقالت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتت•وءاتت ؛ و وءاتت 31
 فيو ألنو واوي ال إمالة داب بدا 35
 الهمزة تسهيلبوقفاً:  واْاْر رأوا 35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 35
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيٍن ودخل دخلحيٍن و   حيٍن ودخل 35
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاكنرِِيِ)ِمعاًِ(ِ؛ِـانأرِِ أراني) معاً   ؛ نراؾ 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خمراً وقاؿ خمراً و قاؿ خمراً وقاؿ 36
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآلخر 36
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لهمزة ألفاً وقفاً: أبدؿ ا تاكل ؛ بتاويلوراسي ؛  تْأكل؛ بتْأويلورأسي؛  36
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  نبينا نبئنا 36

  ؛  يْأتيكما ) معاً  37
 بتْأويلونبأتكما ؛ 

؛  نباتكماياتيكما ) معاً   ؛ 
 بتاويلو

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيكما أتيكماأف ي   أف يأتيكما 37
واواً أبدؿ الهمزة وقفاً:  يومنوف يْؤمنوف  37  

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلخرة  ة باآْلخر  37
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•ءابا ءاباءي 38

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  38
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رباباْْءَأرباب ؛ ء ءَأرباب 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خيٌر اَـ خيٌر أـَ 39
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْاباوْكم•وءاباوْكمْ؛ْو وءاباؤكم 40
، تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى  وقفاً:

 تسهيل مع مد أو قصر وفي الثانية

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سلطاٍف ِاف سلطاٍف ِإف 40
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خمراً وأما أماخمراً و   خمراً وأما 41

 ااَلخر اآْلخر 41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ راسو فتاكل ؛ رأسو فتْأكل 41

 ااَلمر اأْلَمر 41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِاهنسِِفاْْ؛ِِاهفأنسِِ فأنساه 42
 مالةباإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلِىِ أرِِ ى  أر  43
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43 

سماٍف يأكلهن ؛ 
عجاٌؼ وسبع ؛ 
خضٍر وأخر ؛ 

 ػأيهايابساٍت يػ  

سماٍف ي أكلهن ؛ 
عجاٌؼ و سبع ؛ 
خضٍر و أخر ؛ 

 ػأيهايابساٍت ي ػػػ  

سماٍف يأكلهن  
عجاٌؼ وسبع  
خضٍر وأخر ؛ 

 ػأيهايابساٍت يػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اً وقفاً: أبدؿ الهمزة ألف ياكلهن يْأكلهن 43

ْملْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  43
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

 روياي ؛ للرويا ياءياي ؛ للر  ءرُ  43
 رُي ػاي ؛ للُري ػػا

اً بدؿ الهمزة واو أ وقفاً فيهما؛ و  ال إمالة
 واواً ، ولو وجو آخر وىو إبدالها )المقدـ 

امها في الياء التي وإدغثم قلبها إلى ياء 
 فتصير ياًء مشددة بعدىا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحبلـٍ وما أحبلـٍ و ما أحبلـٍ وما 44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  بتاويل بتْأويل 44

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحبلـ اأْلَحبلـ 44
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 فيو ألنو واوي  إمالةال نجا نجا 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أمٍة اَنا أمٍة أَنا 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو اإلبداؿ ياءً  سهيلوقفاً: الت ػكم ؛ أنبِّػيُػكم•أنبِّػ أنبِّػئُػكم 45
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  بتاويلو بتْأويلو 45
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْسلونْ؛ْفـْارسلونفأْر فأرسلوف 45

46 
سماٍف يأكلهن ؛ 
عجاٌؼ وسبع ؛ 
 خضٍر وأخر

سماٍف ي أكلهن ؛ 
عجاٌؼ و سبع ؛ 
 خضٍر و أخر

سماٍف يأكلهن 
عجاٌؼ وسبع  
 خضٍر وأخر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلهن يْأكلهن 46
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ف الهمزة و و أ بسكقر  دْأباً  دأَباً  47
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 47
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي ؛ ياكلن يْأتي ؛ يْأكلن 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شداٌد يأكلهن شداٌد ي أكلهن شداٌد يأكلهن 48
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 49
 قرأ بالتاء بدؿ الياء تعصروف يعصروف 49
 ، ابتداًء: كحفصواواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المل  وتوني ئتونيٱالملُ   50
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِاءهجِِ َجاءه 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ارجِع ِالى ارجْع ِإلى 50
  لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسػػلو ػػلوفسػٔ  50

 ُسِو ؛ ُسوِّ  ُسوءٍ  51

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ اإلسكاف،
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 وقفاً: تسهيل الهمزة تاْْامر امرأتُ  51

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلف اآْلف 51
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َلَم َاخنو َلْم َأخنو 52
  لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْننيــاخلاىْْ نينئالخآ 52
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 ؛ أبريُ  أبرىْْأبري ؛  أبرئُ  53

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  وقفاً:
، إبداؿ الياء  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ىمزة مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 

وؿ ويختلف تقديراً، ىذا الوجو عمبلً مع األ
، إبداؿ  إبداؿ الهمزة ياء مضمومة بالرـو

 الهمزة ياء مضمومة باإلشماـ

 بالسِو ؛ بالسوِّ  بالسوءِ  53

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  قبلهاالواو التي  واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو التي قبلها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وقاؿ رحيٌم و قاؿ رحيٌم وقاؿ 53
 ، ابتداًء: كحفصالهمزة واواً  وقفاً: أبدؿ الملُ  وتوني ئتونيٱالملُ   54

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  مكيٌن اَمين مكيٌن َأمين 54
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 55
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم وكذل  كذل عليٌم و   عليٌم وكذل  55

لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك ااَلرض اأْلَرض 56
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  وقفاً: اْْيتبَوا ؛ يتبوَ  يتبَوأُ  56
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس [•]نشا، نشا[ ؛ •]يشا، يشا يشاُء ؛ نشاءُ  56

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة اآلخرةو  57
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو وَجاء 58
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً، ابتداًء: كحفص قاَؿ اتوني ئتونيٱقاَؿ  59
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَبيكم مْن أبيكم 59
 لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أبيُكْم أال أبيُكْم أال 59
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتوني تأتوني 60
 بالياء بدؿ النوف يكتل نكتل 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنكم-ىَل  ىْل ءامنكم 64
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حافظاً وىو ىوحافظاً و   افظاً وىوح 64

ردْت ؛  همردْت ِإلي 65
 ِإلينا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ردِت ِالينا؛  ردِت ِاليهم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 65
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كيٌل يسير ي سير كيلٌ  كيٌل يسير 65

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لُن ارسلو لْن أُرسلو 66
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  توتوف تْؤتوف 66
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتنني لتأتنني 66

أف يحاط ؛ وكيٌل  66
 اؿوق

أف ي حاط ؛ وكيٌل 
 و قاؿ

أف يحاط ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكيٌل وقاؿ

؛ واحٍد  باٍب واحد 67
 ؛ متفرقٍة وما وادخلوا

؛  احدباٍب و  
؛  واحٍد و ادخلوا
 مامتفرقٍة و  

؛  باٍب واحد
 واحٍد وادخلوا 
 متفرقٍة وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمَن اَبوا مْن أَبواب 67
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ِافَشيٍء  ِإفَشيٍء  67

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين ، وبين أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت زادويُ وتحقيق 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمرىْم أبوىم أمرىْم أبوىم 68



 فرش الجزء الثالث عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 388      

 

 

 َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 68

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادتحقيق و 

 باإلمالةِاىاقضِِ قضاىا 68
 باإلمالةِىِ ءاوِِ ى  ءاو  69
 وقفاً: بالتسهيلْتبتــْــس سػػىِٕ تبت 69

 ذٌف أيتهاموَ  ذٌف أَيتهامؤَ  70

 ،واواً في لفظ ) مؤذف   وقفاً: أبدؿ الهمزة 
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين 

قيق لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتح
 لخلف سكت ويُزاد

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 71
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 72
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعيٍر وأنا بعيٍر و أنا بعيٍر وأنا 72
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ما جػينا ما جئػنا 73

لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص ااَلرض اأْلَرض 73
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْجزاْوه جزآؤه ) معاً   75
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من وجد من و جد من وجد 75
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل فبَدا فبَدأَ  76

ء ؛ أف من وِّعا من وعاء ؛ أف يشاء 76
 شاءي  

من وعاء ؛ أف 
 يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وعا ؛ وعا وعاِء )معاً  76
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  لياخػذ ليأخػذ 76
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  76
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  76

77 
سرؽ ؛ مكاناً إف ي

 واهلل
إف ي سرؽ ؛ 
 مكاناً و اهلل

إف يسرؽ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مكاناً واهلل
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 إدغاـ صغير لحمزة فقد س رؽ فقْد َسرؽ 77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فخَذ َاحدنا فخْذ َأحدنا 78
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِاكنرِِ نراؾ 78
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ناخذ نْأخذ 79
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من وجدنا من و جدنا من وجدنا 79

 استَيسوا ؛ استي سوا اسَتيئسوا 80
: حذؼ الهمزة ونقل حركتها وجهاف وقفاً 

 ومن ثم إدغاـ ياءً إبداؿ الهمز لما قبلها أو 
 )فتصير ياًء مشددة  افيه اقبله التي اءالي

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كبيُرىْم ألم كبيُرىْم ألم 80

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَن اَبرحفقَد َاخذ ؛  لْن أبرحفقْد َأخذ ؛  80
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل: ااَلرض اأْلَرض 80
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياذف يْأذف 80
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وَسل ػػلوسػػٔ  82
 إدغاـ صغير لحمزة بل س ولت بْل َسولت 83

؛  لكْم أنفسكمْ  83
 أنفسكْم أمراً 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمراً لكْم أنفسكْم ؛ أنفسكْم 
 السكت

 باإلمالة لدى الوقفِىعسِِ عسى 83
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيني أف ي أتيني أف يأتيني 83
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيني يْأتيني 83

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وجميعاً ِان   وجميعاً ِإن   83
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

ِ؛ِيـــ أسفِِـوتولِِ ى  ػأسف؛ يػػ   ى  وتول 84  باإلمالةِىِ ى 



 فرش الجزء الثالث عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 391      

 

 

 ؛ تفتوُ  تفتَـوْْتفَتا ؛  تفتَػُؤا 85

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حرضاً َاو حرضاً َأو 85
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يوسف وسفمن ي   من يوسف 87

 ]تَيسوا، تي سوا[ ؛ ]يَيس ؛ يي س[ تيئسوا ؛ ييئس 87
: حذؼ الهمزة ونقل حركتها وجهاف اً وقف

 ومن ثم إدغاـ ياءً إبداؿ الهمز لما قبلها أو 
 )فتصير ياًء مشددة  افيه اقبله التي الياء

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  وجػينا وجئػنا 88
 باإلمالةِاةمزجِِ مزجاة 88

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَنتم إْذ أَنتم 89
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ن •َأِءن  ؛ أَ  َأِءن  90
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يتق من ي تق من يتق 90

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اثرؾ-لقَد  لقْد ءاثرؾ 91
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو الحذؼ وقفاً: التسهيلْخلاطـــْــنيْ؛ْخلاِطني ينػػػِٕ لخاط 91
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات ؛ واتوني يْأت ؛ وْأتوني 93
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيراً وأتوني أتونيبصيراً و   بصيراً وأتوني 93
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بأىلكْم أجمعين بأىلكْم أجمعين 93
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أبوىْم إني أبوىْم إني 94
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 96
 باإلمالةِاهألقِِ ألقاه 96

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلَم اَقل أَلْم َأقل 96
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إني يلكْم إن 96
 أو الحذؼ وقفاً: التسهيلْخاطـــْــنيْ؛ْخاِطني ينػػػِٕ خاط 97
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 باإلمالةِىِ ءاوِِ ى  ءاو  99

اختلف فيها بين التفخيم والترقيق،  :وقفاً  مصر مصر 99
 ) كحفص   والتفخيم أولى

 إلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اِاشِِ َشاء 99

سج داً وقاؿ ؛ حقاً  100
 وقد

سج داً و قاؿ ؛ 
 حقاً و قد

سج داً وقاؿ ؛ 
 حقاً وقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لفاً أوقفاً: أبدؿ الهمزة  تاويل تْأويل 100

 ايػػي  رُ ؛  يايو ر  يايءر  100

ووقفاً أبدؿ الهمزة واواً فيو؛  ال إمالة
لها واواً )المقدـ ، ولو وجو آخر وىو إبدا

ثم قلبها إلى ياء وإدغامها في الياء التي 
 بعدىا فتصير ياًء مشددة

 إدغاـ صغير لحمزة قد ج علها قْد َجعلها 100

100 
وقْد َأحسن ؛ إْذ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقَد َاحسن ؛ إَذ َاخرجني َأخرجني
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو اءوجَ  100
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ نشا يشاءُ  100

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيتني-قَد  قْد َءاتيتني 101
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل 101

  ث ؛ واأْلَرضاأْلَحادي 101
 اآلخرةو 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرةو ؛  ااَلحاديث ؛ وااَلرض
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 101

مسلماً  ألحقنيمسلماً و   مسلماً وألحقني 101
 وألحقني

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء ؛ إَذ َاجمعوا وامْن أَنباء ؛ إْذ َأجمع 102
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  102

 ْم إذلديهُ  ْم إذلديهِ  102
مطلقًا: ضم ىاء )لديهم ، وبين اللفظين 

 لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بمومنين مْؤمنينب 103
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها همَسلت همػػلسػػٔ ت 104

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أجٍر ِاف؛  مَن َاجرٍ  أجٍر ِإف؛  مْن أجرٍ  104
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْوكـْايـن وكأين 105

اجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه الر وقفاً: 
الكلمة وإف كانت مركبة حسب األصل من 
" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 

 ) راجع األصوؿ  األصل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اية-مَن  مْن َءاية 105
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم ااَلرض اأْلَرض 105
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 106
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ) معاً   تْأتيهم ) معاً   107
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة وىم ىمبغتًة و   بغتًة وىم 107

لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص بصيرٍة اَنا بصيرٍة أَنا 108
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىِ ـِـيُوحَِرجااًل  ىِ ـِـوحَِيُّرجااًل  رجااًل نوحي 109
 بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، وباإلمالةِىِ ـِـيُوحَِ نُوِحي 109
 زة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم حم إليُهم إليِهم 109

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل ؛ اتقَوا اَفبل مْن َأىل ؛ اتقْوا َأفبل 109
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  : لحمزةوقفاً 

 باإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  109

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرةااَلرض ؛  اآلخرةاأْلَرض ؛  109
 مزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لح

 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 109

 استَيس ؛ استي س استيئس 110
: حذؼ الهمزة ونقل حركتها وجهاف وقفاً 

 ومن ثم إدغاـ ياءً إبداؿ الهمز لما قبلها أو 
 )فتصير ياًء مشددة  افيه اقبله التي الياء

 صرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو ق ىماءجِِ َجاءىم 110



 فرش الجزء الثالث عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 393      

 

 

بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع  فنُػْنِجيْ  فُنجِّيَ  110
 واإلخفاء جلي تخفيف الجيم وإسكاف الياء

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  110
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسنا بػأسنا 110

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 111
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

111 

حديثاً يفترى  ؛ شيٍء 
وىدى ؛ وىدًى 
ورحمة ؛ لقوـٍ 

 يؤمنوف

حديثاً ي فترى  ؛ 
شيٍء و ىدى ؛ 
وىدًى و رحمة ؛ 
 لقوـٍ ي ؤمنوف

حديثاً يفترى  ؛ 
شيٍء وىدى ؛ 
وىدًى ورحمة 
 ؛ لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ رِِـتيف ى  يفتر  111
 إشماـ الصاد صوت الزايْديقتصْ  تصديق 111

 شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  111
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 لدى الوقف عليها باإلمالةِوىِدى ىدىً و  111
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 111

 
 ( سورة الرعـد 13) 

 
 بإمالة الراءِمرِِـال مرال 1
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 1
 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  2

2 
كلٌّ يجري ؛ مسّمًى 

 يدبر
كلٌّ ي جري ؛ 
 مسّمًى ي دبر

كلٌّ يجري ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسّمًى يدبر

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  2

 ااَليات؛  ااَلمر ياتاآْل ؛  اأْلَمر 2
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بلقا ؛ بلقا بلقاءِ  2
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نهاراً اْْوأنهاراً ؛ و وأنهاراً  3

وأنهاراً ومن ؛ لقوـٍ  3
 يتفكروف

وأنهاراً و من ؛ 
 لقوـٍ ي تفكروف

وأنهاراً ومن ؛ 
 لقوـٍ يتفكروف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بفتح الغين وتشديد الشين يغَػشِّػي يْغػِشػي 3
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ ااُلُكل اأْلُُكل؛  اأْلَرض 4
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

4 

متجاوراٌت وجنات ؛ 
أعناٍب وزرع ؛ وزرٌع 
ونخيل ؛ صنواٌف 

وغير ؛ بماٍء واحد ؛ 
واحٍد ونفضل ؛ لقوـٍ 

 يعقلوف

متجاوراٌت 
جنات ؛ أعناٍب و  

زرع ؛ وزرٍع و  
ٍف نخيل ؛ صنواو  

و غير ؛ بماٍء 
؛ واحٍد و احد

يفضل ؛ لقوـٍ و  
 عقلوفي  

متجاوراٌت 
وجنات ؛ 

أعناٍب وزرع ؛ 
وزرٍع ونخيل ؛ 
صنواٍف وغير ؛ 
بماٍء واحد ؛ 
واحٍد ويفضل  
 لقوـٍ يعقلوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاعناب مْن َأعناب 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتنوين الكسر ىمقرأ وزرٍع ونخيٍل صنوافٍ  وزرٌع ونخيٌل صنوافٌ  4
 الراء بكسر غيرِ و  غيرُ و  4
 اإلمالةبالتاء بدؿ الياء، وبِىِ تسقِِ ى  يسق 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بما ؛ بما بماءٍ  4
 بالياء بدؿ النوف ويفضل ونفضل 4
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•ػآليات ؛ ل آليات 4
 لخبلد إدغاـ الباء في الفاء تعجب ف عجب تعجْب َفعجب تعجْب َفعجب 5
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قولهْم أءذا قولهْم َأءذا 5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [نا•أ؛  أءنا[ ؛ ]ذا•َأِءذا ؛ أَ ] َأِءذا ؛ أءنا 5

نا ؛ جديٍد ءِ أَ تراباً  5
 لػ ئ أوْ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لػ ئ نا ؛ جديٍد أوْ َاءِ تراباً 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلغبلؿ اأْلَغبلؿ 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ؿ الهمزة ياءً وقفاً: أبد بالسيػيَػة بالسيػئَػة 6
 وصبًل: ضم حمزة الهاء قبلُهم المثبلت قبلِهم المُثبلت 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منذٌر ولكل لكلمنذٌر و   منذٌر ولكل 7
 باإلمالةِىِ أنثِِ ى  أنث 8

 ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 8
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  قبلها فيها مع الرـو إدغاـ الياء التي
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاسر مْن َأسر 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمر مْن َأمر 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو اإلْنفسهميَـبأنفسهمْ؛ْبـ بأنفسهم 11

 اسو  ؛  اسوَ  سوءاً  11
مع  انقل حركة الهمزة للساكن قبلهوقفًا: 

ومن ثم إدغاـ ما  واواً  هاإبدال، أو حذؼ الهمزة
 افيه اقبله

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من واؿ من و اؿ من واؿ 11

12 
وطمعاً ؛ وطمعاً خوفاً 

 وينشئ
خوفاً و طمعاً ؛ 
 وطمعاً و ينشئ

خوفاً وطمعاً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وطمعاً وينشئ
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 ؛ وينشيُ  وينِشىْْوينِشي ؛  وينِشئُ  12

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  :وقفاً 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو

حد ياء مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيت
ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ  إبداؿ الهمزة ياء مضمومة بالرـو

 الهمزة ياء مضمومة باإلشماـ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  13

 بَشيٍء ِاال بَشيٍء ِإال 14

بًل: لحمزة السكت وصفي لفظ )بشيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءِ  14
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •دعا ؛ دعا دعاءُ  14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضبلٍؿ وهلل هللضبلٍؿ و   ٍؿ وهللضبل 14

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض ؛ واآَلصاؿ واآْلصاؿ؛  اأْلَرضو  15
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

طوعاً وكرىاً ؛ وكرىاً  15
 وظبللهم

طوعاً و كرىاً ؛ 
 وكرىاً و ظبللهم

طوعاً وكرىاً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىاً وظبللهموكر 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض اأْلَرضو  16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ت َخذت مٱفػقَل اَ  ت َخْذُتمٱأفػقْل  16
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 ـ الذاؿ في التاء مطلقاً ، ولو إدغاسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  16

نفعاً و ال ؛ شيٍء  نفعاً وال ؛ شيٍء وىو 16
 و ىو

نفعاً وال ؛ 
 شيٍء وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اَلعمِِ ى  اأْلَعم 16
 النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة 

 بالياء بدؿ التاء الظلمات ستويي الظلمات تستوي 16
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شركا شركاءَ  16
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 16

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  16
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ا ؛ السماالسم السماءِ  17
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ماًء ؛ جفاءً  ماًء ؛ جفاءً  17

فسالْت َأودية؛ حليٍة  17
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فسالَت َاودية ؛ حليٍة َاو َأو

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

17 
رابياً ومما ؛ ُجفاًء 

 أماو 
رابياً و مما ؛ 
 ُجفاًء و أما

رابياً ومما ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُجفاًء وأما

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  17

 ااَلرض ؛ ااَلمثاؿ اأْلَرض ؛ اأْلَمثاؿ 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وصبًل: ضم حمزة الهاء حسنى  لربػُهم ال ى  حسنلربػِهم ال 18
ِ؛ِـحسنِِـال ومْأواىم؛  ى  الحسن 18  )مأواىم  ألفاً  ووقفاً: أبدؿ ىمزةباإلمالة، ِاىمومْأوِِى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف لْو َأف 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  : لحمزةوقفاً 

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل ااَلرض اأْلَرض 18
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً ومثلو جميعاً و مثلو جميعاً ومثلو 18

 ُسػُو ؛ ُسػو   ُسوءُ  18

نقل حركة الهمزة لحمزة ستة أوجو:  وقفاً:
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، النقل مع ، النقل مع الر الواو للوقف ـو
الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلشماـ، 
مع اإلسكاف، كالرابع ولكن  فيها التي قبلها

، كالرابع ولكن مع اإلشماـ   مع الرـو
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 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أفمن يعلم أفمن ي علم أفمن يعلم 19
 باإلمالةِىِ أعمِِ ى  أعم 19

 ااَللباب اأْلَلباب 19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يوصل وصلأف ي   أف يوصل 21

 ُسػػو ؛ ُسػػوّ  ُسػوءَ  21

وقفاً: لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

إدغاـ ، إبداؿ الهمزة واو ثم الواو للوقف
 فيها الواو التي قبلها

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  22

22 
سراً وعبلنية ؛ 
 وعبلنيٌة ويدرءوف

سراً و عبلنية ؛ 
 وعبلنيٌة و يدرءوف

سراً وعبلنية ؛ 
وعبلنيٌة 
 ويدرءوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وف ؛ ويدَرْوف•ويدر ويدرءوف 22
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَية السيَئة 22
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـعقبِِ عقبى 22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عدٍف يدخلونها دخلونهاعدٍف ي   عدٍف يدخلونها 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ابائهم-مَن  مْن ءاباءىم 23
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 23
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـعقبِِ عقبى 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يوصل وصلأف ي   أف يوصل 25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 25
  والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 

 لحمزة ستة أوجو وقفاً: ُسػػُو ؛ ُسػػو   ُسوءُ  25

لمن يشاء ؛ متاٌع  26
 ويقوؿ

شاء ؛ لمن ي  
 يقوؿمتاٌع و  

لمن يشاء ؛ 
 متاٌع ويقوؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  26
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 باإلمالة ) معاً   اـالدناِِ الدنيا ) معاً   26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   ااَلخرة  اآلخرة 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف ؛ مَن اَناب قْل ِإف ؛ مْن أَناب 27
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من من يشاء من ي شاء من يشاء 27
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  27
 وقفاً: تسهيل الهمزةْتطمــْــن ػن ) معاً  تطمػػىِٕ  28
 تسهيل الهمزةوقفاً: ْمــْـــابٍْ ابٍ ػػػٔ م 29
 باإلمالةِىِ ـ وبِِ ى  طوب 29
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 30

ولْو َأف ؛ جميعاً  31
 ارعٌة َأو؛ قَأفلم

 ولَو َاف ؛
 جميعاً اَفلم ؛ قارعٌة َاو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  : لحمزةوقفاً 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراناً  قرءاناً  31

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ ااَلمر اأْلَرض؛ اأْلَمر 31
  تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتال

 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 31

 يَيس ؛ يي س ييئس 31
وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها 

 التي الياء ومن ثم إدغاـ ياءً إبداؿ الهمز أو 
 فننطق بياء مشددة افيه اقبله

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  31
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِِدىـهَِـلَِ ىَلَهدَ  31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً وال الجميعاً و   جميعاً وال 31
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 31
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  ستهزيٱ ستهزَئ ٱ 32
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذت هم أخْذتُهم 32
 فاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿوق شركا شركاءَ  33
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  سموىْم أـ سموىْم أـ 33
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أو  الهمزة؛ : تسهيلثبلثة أوجو وقفاً  ؛ تنبػيُػونو ؛ تنػبُػونو تنبــْــونو ونوػػػٔ تنب 33
 ها مع ضم الباءأو حذف ها؛إبدال

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 33
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يضلل ضللومن ي   ومن يضلل 33
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 34

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 34
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام من واؽ اؽمن و   من واؽ 34

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 35
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دائٌم وظلها ظلهادائٌم و   دائٌم وظلها 35
 باإلمالة لدى الوقف عليهماِىِ)ِمعاًِ(ـعقبِِ عقبى ) معاً   35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحزاب اأْلَحزاب 36
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من ينكر من ي نكر من ينكر 36

 قْل ِإنما؛ 36
 أْف َأعبد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما ؛ أَف َاعبد
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْمــْــابٍْ ابػػػػٔ م 36

37 
عربياً ولئن ؛ من 

ولي؛ وليٍّ وال ؛ واٍؽ 
 ولقد

لئن ؛ من عربياً و  
ال ؛ لي ؛ وليٍّ و  و  

 لقدواٍؽ و  

عربياً ولئن ؛ 
من ولي ؛ وليٍّ 
 وال ؛ واٍؽ ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أو قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد  ؾاءجِِ َجاءؾ 37

 ولقْد َأرسلنا ؛ 38
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ لرسوٍؿ َاف لرسوٍؿ َأف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  اً لهْم أزواج اً لهْم أزواج 38
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38 
أزواجاً وذرية ؛ وذريًة 

وما ؛ أف يأتي ؛  
 كتاٌب يمحوا

ذرية ؛ أزواجاً و  
ما ؛ أف وذريًة و  

أتي ؛ كتاٌب ي  
 محواي  

أزواجاً وذرية ؛ 
وذريًة وما ؛ 
أف يأتي ؛  
 كتاٌب يمحوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 38

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بآيٍة ِاال بآيٍة ِإال 38
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  39
 بفتح الثاء وتشديد الباء ويثَبِّت ويْثِبت 39
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نعدىْم أو نعدىْم أو 40

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح يرَوا اَنا ؛ مَن َاطرافها يرْوا أَنا ؛ مْن َأطرافها 41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

 ااَلرض اأْلَرض 41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ناتي نْأتي 41

42 
جميعاً يعلم ؛ نفٍس 

 وسيعلم
علم ؛ جميعاً ي  
 سيعلمنفٍس و  

ميعاً يعلم ؛ ج
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نفٍس وسيعلم

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِعقبِـىِ عقبى 42
 باإلمالة ِكِفىِ  ى  كف 43

 
 ( سورة إبراىيم 14) 

 
 بإمالة الراءِرِِـال الر 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 1
  لخلف سكت ويُزادقيق نقل وتح لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إلى ربهْم إلى 1
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  1

 ااَلرض اأْلَرض 2
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   آلخرةا 3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عوجاً اْولػ ئ   عوجاً ُأْولػ ئ  3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن بعيٍد وما بعيٍد و ما بعيٍد وما 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء )معًا  شاء ) معاً  من ي   من يشاء ) معاً   4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً  4

ْف ولقْد َأرسلنا ؛أ 5
 َأخرج

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ أَف َاخرج
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 5
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ياتػا•ػل؛  آليات آليات 5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شكوٍر وإذ شكوٍر و إذ وٍر وإذشك 5
 باإلمالةِاكمجِِـ؛ِأنِىِ موسِِ ؛ أنجاكم ى  موس 6
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليُكْم ِإذ عليُكْم ِإذ 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اؿ-مَن ؛  إَذ اَنجاكم مْن َءاؿ؛  إْذ أَنجاكم 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 ُسػػو ؛ ُسػػوّ  ُسوءَ  6

نقل حركة الهمزة لحمزة وجهاف:  وقفاً:
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

ثم إدغاـ  اً الواو للوقف، إبداؿ الهمزة واو 
 الواو التي قبلها فيها.

 د أو القصروقفاً: التسهيل مع الم كم•كم ؛ نسا•أبنا أبناءكم ؛ نساءكم 6
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ببل ؛ ببل ببلءٌ  6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم وإذ عظيٌم و إذ عظيٌم وإذ 6
 إدغاـ صغير لحمزة وإذ ت أذف وإْذ تَأذف 7
 وقفاً: تسهيل الهمزةْتـْاذن تأذف 7
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لئن ) معاً   ؛  7
 ألزيدنكم

 ػن•لئن ؛ لػ
ْزيدنكمِلزيدنكمْ؛ْالْْ

 قفاً: التحقيق أو التسهيلو 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كفرتْم ِإف كفرتْم ِإف 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لشديٌد وقاؿ لشديٌد و قاؿ لشديٌد وقاؿ 7
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 8
  النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حميٌد اَلم حميٌد أَلم 8
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 9

 ؛ نبَػوُ  نبَــوْْنَبا ؛  نبَػُؤا 9

وقفاً: لحمزة خمسة: إبداؿ الهمزة ألفًا، 
، إبداؿ الهمزة واواً  تسهيل الهمزة مع الرـو

مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ الهمزة واواً 
، إبداؿ الهمزة واواً  مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ 

نوٍح وعاد ؛ وعاٍد  9
 وثمود

عاد ؛ نوٍح و  
 ثمودوعاٍد و  

نوٍح وعاد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعاٍد وثمود

  لخلف السكت ويُزادالتحقيق مطلقًا: لحمزة  يعلمهْم ِإال يعلمهْم ِإال 9
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم 9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  رسلهْم أفي رسلهْم أفي 10

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  خركمويوَ  ويَؤخركم 10
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كْم إلىويوخِّر  كْم إلىويؤخِّر  10
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف اَنتم إْف أَنتم 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة  وقفًا:

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنتْم إال إال أنتمْ  10
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا ءاباؤنا 10
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتونا فْأتونا 10
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  رسلهْم إف رسلهْم إف 11
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل من يشاء شاءمن ي   من يشاء 11
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  11
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  كمينات كمينْأت 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بسلطاٍف ِاال بسلطاٍف ِإال 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً الهمزة وقفاً: أبدؿ  المومنوف  فو المْؤمن 11
 باإلمالةِاناىدِِ ىدانا 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَرضنا مْن َأرضنا 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِفأوحِِ ى  فأوح 13  وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ وحِِاْْفـى 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِافخِِ؛ِِوِافخِِ خاؼ؛ و خاؼ  14
 باإلمالةِابوخِِ وخاب 15

من ورائو ؛ صديٍد  16
 يتجرعو

من و رائو ؛ 
 صديٍد ي تجرعو

من ورائو ؛ 
 صديٍد يتجرعو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ ويسقِِ ى  ويسق 16
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ما ؛ ما ماءٍ  16
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتيو ويأتيو 17

مكاٍف وما ؛ بميٍت  17
 ومن ؛ ومن ورائو

مكاٍف و ما ؛ 
بميٍت و من ؛ 
 ومن و رائو

مكاٍف وما ؛ 
بميٍت ومن ؛ 
 ومن ورائو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أعمالهمب ربهْم أعمالهمب 18
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  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: النقل التحقيق، وقفاً: 

 ، مع اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو
التي قبلها  ياءإدغاـ الاإلبداؿ إلى ياء ثم 

، اإلبداؿ إلى ياء ثم مع اإلسكاف فيها
 مع الرـو التي قبلها فيها ياءإدغاـ ال

شأ ؛ جديٍد إف ي   إف يشأ ؛ جديٍد وما 19
 ماو  

إف يشأ ؛ 
 جديٍد وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 زاد ألف بعد الخاء وكسر البلـ وضم القاؼ خاِلقُ  خَلقَ  19

 وااَلرضِ  واأْلَرضَ  19
لسكت وصبًل: لحمزة ابكسر الضاد، و 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد
 والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويات ويْأت 19
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل يَشا يَشأْ  19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعزيٍز وبرزوا برزوابعزيٍز و   بعزيٍز وبرزوا 20
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس وسبعة الرسم ضعفاوُ ال؛  وْْالضعفا ؛الضعفا  ُؤاػػػػ   الضعف 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهَل اَنتم فهْل أنتم 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 الةباإلمِاناىدِِ ىدانا 21
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محيٍص وقاؿ قاؿمحيٍص و   محيٍص وقاؿ 21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 22
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لتسهيلوقفاً: التحقيق أو اْخلفتكماْْفأخلفتكمْ؛ْفـ فأخلفتكم 22
 بإسكاف ياء اإلضافة كاف ليْ  كاف ليَ  22

سلطاٍف ِإال ؛ عذاٌب  22
 أَليم

 سلطاٍف ِاال ؛ 
 عذاٌب اَليم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 بكسر الياء بمصرخيِّ  بمصرخي   22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ِخلأليٌم وُأد أليٌم و ُأدِخل أليٌم وُأدِخل 22

 ااَلنهار اأْلَنهار 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سبلـٌ اَلم سبلـٌ أَلم 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و  طيبٍة َاصلها طيبٍة َأصلها 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ثابٌت وفرعها فرعهاثابٌت و   ثابٌت وفرعها 24
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  24
 اً واو وقفاً: أبدؿ الهمزة  توتي تْؤتي 25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  مثاؿااَل  اأْلَمثاؿ 25
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالتقليلِارقرِ  قرارٍ  26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِيثبتِارقرِ ِثبتي ِِارقرِ  يثبت قرارٍ  26
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 27
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  27
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفراً وأحلوا كفراً و أحلوا كفراً وأحلوا 28
 تقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً للتقليلبالِرالبواِ  البوارِ  28
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 29
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مصيرُكْم ِإلى ُكْم ِإلىمصير  30
 أسكن الياء، فتحذؼ وصبلً للساكنين لعبادي لعباديَ  31

سراً وعبلنية ؛ أف  31
 يأتي

عبلنية ؛ سراً و  
 تيأأف ي  

سراً وعبلنية ؛ 
 أف يأتي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 31
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض ؛ ااَلنهار واأْلَرض ؛ اأْلَنهار 32
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  32
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأمره ؛ بَيمره بأمره 32
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْداىْـبني دآئبين 33
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِاكماتِِ•و؛ِِاكموءاتِِ وءاتاكم 34
 لتسهيلباوقفاً: ْسـْالتموه سألتموه 34

 ااِلنساف اإِلنساف 34
لخبلد  ويُزاد وصبًل: لحمزة السكت

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفاٌر وإذ إذكفاٌر و   كفاٌر وإذ 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جنبنيٱآمناً و  جنبنيٱآمناً و   جنبنيٱآمناً و  35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلصناـ اأْلَصناـ 35
 : لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً 

 ، ألنها مستثنىفيها ال إمالة عصاني عصاني 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاجعَل اَفئدة فاجعْل َأفئدة 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ةأِفد أفِئدة 37
 ووقفاً: ضم حمزة الهاءوصبًل  إليُهم إليِهم 37
 باإلمالةِىِ خفِِـي ى  يخف 38

 َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  38
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 38
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 : لحمزة خمسة القياسوقفاً  •السما ؛ السما السماءِ  38
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سحاؽاْْوإسحاؽ ؛ و وإسحاؽ 39
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الدعا ؛ الدعا الدعاءِ  39

 ےدعاء دعاءِ  40
وصبًل: أثبت ياًء زائدة، ووقفاً: لحمزة 

 خمسة القياس
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنينو   للمْؤمنينو  41
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  رىمخيوَ  ُرىميَؤخ 42

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبصار اأْلَبصار 42
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل ُروِسكموسهم ؛ •ر رءوسهم 43
 : ضم حمزة الميمووقفاً  وصبلً  إليُهم إليِهم 43
 حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً:  تهمأِفدو  ػػدتهموأفػػٔ  43
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ىوا ؛ ىوا ىواءٌ  43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىواٌء وأنذر ىواٌء و أنذر ىواٌء وأنذر 43
 لفاً أوقفاً: أبدؿ الهمزة هاء، و وصبًل: ضم ال تيُهم العذابأي يػأتيِهم العػذاب 44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زواٍؿ وسكنتم تمسكنزواٍؿ و   زواٍؿ وسكنتم 44

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 45
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نتقاـٍ يـوٱ ـونتقاـٍ ي  ٱ نتقاـٍ يـوٱ 47

لخبلد  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس ااَلرض ) معاً   اأْلَرض ) معاً   48
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 تقليلللبالتقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً ِرالقهاِ  القهارِ  48
 ئلمالةل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً باإلمالة ِىوترِِ وترى 49
ػذ 49  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

 ااَلصفاد اأْلَصفاد 49
لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ قطراٍنِوتغشِِِىِ قطراٍنِو تغشِِ ى  قطراٍف وتغش 50
 باإلمالةِىِ وتغشِِ ى  وتغش 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كسبِت ِاف كسبْت ِإف  51
  سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

إلػػػٌو واحد ؛ واحٌد  52
 وليذ ك ر

إلػػػٌو و احد ؛ 
 واحٌد و ليذ ك ر

إلػػػٌو واحد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحٌد وليذ ك ر

 ااَللباب اأْلَلباب 52
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ( سورة الحجر 15) 
 

 بإمالة الراءِلرِِا الر 1
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقَراف وقرءاف 1
 شدد حمزة الباء رب ما  ربَما 2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوا يْأكلوا 3
 وصبًل: ضم حمزة الهاء ويلهػُهم األمل ويلهػِهم األمػل 3

 ااَلمل اأْلَمل 3
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت ال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريِة ِاال قريٍة ِإال 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أُمٍة َاجلها؛  مُن امةٍ  أُمٍة َأجلها؛  مْن أُمةٍ  5
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفيستاخر  وفيستأخر  5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتينا تْأتينا 7
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْامللىْـــكةَْ المبلئكةَ  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 10
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلولين اأْلَولين 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم  يْأتيهم 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 يستهزءوف 11
؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز

 يستهُزوف
، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءوقفاً 

 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  13
 إدغاـ صغير لحمزة خلت س نة خلْت ُسنة 13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 13
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق، 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 14
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َت اَبصارنا سكِّر  ْت أَبصارناسكِّر  15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ج علنا ولقْد َجعلنا 16
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بروجاً وزيناىا بروجاً و زيناىا بروجاً وزيناىا 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رجيٍم ِاال رجيٍم ِإال 17
  لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن واألرض األرضمبيٌن و   مبيٌن واألرض 18

 ااَلرضو  اأْلَرضو  19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  19

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
نقل  لحمزة أربعة أوجو:التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ موزوٍف وجعلنا جعلناموزوٍف و   موزوٍف وجعلنا 19

 َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 21

في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رسلنامعلوـٍ وأ أرسلنامعلوـٍ و   معلوـٍ وأرسلنا 21
 بسكوف الياء مع حذؼ األلف الرْيح الريَاح 22
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  22
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  المستاخرين المستْأخرين 24
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يحشرىْم ِإنو يحشرىْم ِإنو 25



 جزء الرابع عشرفرش ال                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 411      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم ولقد عليٌم و لقد عليٌم ولقد 25

نساف 26 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  ـْاـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  26
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسنوٍف والجاف الجافمسنوٍف و   افمسنوٍف والج 26

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا،  ـْاـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  28
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كلهْم أجمعوف كلهْم أجمعوف 30
 باإلمالةِىِ ـأبِِ أبى   31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكوف ف ي كوفأ أف يكوف 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َلَم اَكن َلْم َأكن 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ـْاـَْْمـححَما ؛  حَمإٍ  33
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رجيٌم وإف إفرجيٌم و   رجيٌم وإف 34

 ااَلرض اأْلَرض 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألغوينهْم أجمعين ألغوينهْم أجمعين 39
 ايلخلف إشماـ الصاد صوت الز  ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  41

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مستقيٌم ِاف مستقيٌم ِإف  41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سلطاٌف ِاال سلطاٌف ِإال 42
  كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لموعدىْم أجمعين لموعدىْم أجمعين 43

 جزُ  جْزءٌ  44
نقل حركة الهمزة لحمزة ثبلثة أوجو:  وقفاً:

للوقف، النقل  زايقبلها ثم إسكاف ال زايلل
 زاي، النقل مع اإلشماـال ضمة مع رـو
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لخلف سكت،  يُزادو وصبًل: لحمزة تحقيق  مقسوـٌ ِاف مقسوـٌ ِإف 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جناٍت وعيوف جناٍت و عيوف جناٍت وعيوف 45
 كسر حمزة العين وِعيوف وُعيوف 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنين-بسبلـٍ  بسبلـٍ َءامنين 46
 لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غٍل ِاخواناً  غٍل ِإخواناً  47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نصٌب وما نصٌب و ما نصٌب وما 48
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  نبِّي نبِّئْ  49

 ااَلليم اأْلَليم 50
لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ونبػيػُهم ؛ ونبػيػِهم ونبػئػُهم 51

وقفاً: اإلبداؿ ياًء، ولو بعد ذل  وجهاف 
وذل   -وىو المقدـ  -األوؿ: ضم الهاء 

على أصلها في الضم، الثاني: كسر الهاء، 
 اعتداداً بالياء التي أبدلت من الهمزة

 إدغاـ صغير لحمزة إذ د خلوا خلواإْذ دَ  52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  توجِل ِانا توجْل ِإنا 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

وسكوف الباء وتخفيف الشين  نوفبفتح ال نَػْبػُشػرؾ نُػبَػشِّػرؾ 53
 بالضم، وال يخفى قلقلة الباء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يقَنطو  قَنطومن ي   ومن يقَنط 56
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خطبكْم أيها خطبكْم أيها 57

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لوٍط ِانا لوٍط ِإنا 59
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وىمجُ لمنْ  وىمج  لمنَ  59
)واإلخفاء بسكوف النوف وتخفيف الجيم، 

 جلي 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لمنجوىْم أجمعين لمنجوىْم أجمعين 59
 وقفاً: تسهيل الهمزة تواْْمرٱ مرأَتوٱ 60
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 61
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 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جػيناؾ جػئناؾ 63
 اً: التحقيق أو التسهيلوقفْسراْْفأسرْ؛ْفـ فأسر 65

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واتبَع اَدبارىم واتبْع َأدبارىم 65
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم أحد منكْم أحد 65
 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام أحٌد وامضوا أحٌد و امضوا أحٌد وامضوا 65
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومروف تْؤمروف 65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 66
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  66
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيقصرمع مد أو  هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو وَجاء 67

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  68
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15 ، فمجمعوىاخمسة القياس

 ىػ ؤالءِ  71
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 74

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح سجيٍل ِاف سجيٍل ِإف 74
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات  ؛ لػ آليات 75

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مقيٍم ِاف مقيٍم ِإف 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لتحقيق أو التسهيلوقفاً: ا ػاية•آلية  ؛ لػ آلية 77
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين  للمْؤمنين 77

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليكة اأْلَيكة 78
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن ولقد مبيٍن و لقد مبيٍن ولقد 79
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءاياتناوءاتيناىْم  وءاتيناىْم ءاياتنا 81
 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  82

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنين-يوتاً بِ  يوتاً ءامنينبُ  82
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 84

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 85
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [ػاتية•آلتية ؛ لػ[ ؛ ]ف  اْْوإف  ؛ و] آلتيةوإف  ؛  85

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيناؾ-ولقَد  ولقْد َءاتيناؾ 87
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَرافوال والقرءاف 87
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 88
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين  للمْؤمنين 88

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقِل ِاني وقْل ِإني 89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَرافال القرءاف 91
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لنهمػلنسَ  لنهمػػػٔ لنس 92
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لنهْم أجمعينػػػٔ لنس لنهْم أجمعينػػػٔ لنس 92
 إشماـ الصاد صوت الزايْدعفاصْ  فاصدع 94
 واواً : أبدؿ الهمزة وقفاً  تومر تْؤمر 94
 هاوقفاً: تسهيل الهمزة أو حذف ني؛ المستهز ين •المستهز المستهزءين 95

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر -إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 96
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي  يْأتي  99
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 لنحل( سورة ا 16) 
 

ِ؛ِوتعالِِـأتِِ ى  تعالو ؛  ى  أت 1  باإلمالةِىِ ـى 
 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمره ؛ أَف اَنذروا مْن َأمره ؛ أْف أَنذروا 2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام من يشاء شاءمن ي   من يشاء 2
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  2

 ااَلرض اأْلَرض 3
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة ىِ ـتعالِِ ى  تعال 3
 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 3

نساف 4  ااِلنساف اإْلِ
بلد لخ ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن واألنعاـ مبيٌن و األنعاـ مبيٌن واألنعاـ 4

 وااَلنعاـ واأْلَنعاـ 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 دؼُ  دْؼءٌ  5
الهمزة نقل حركة لحمزة ثبلثة أوجو:  وقفاً:

للوقف، النقل  فاءقبلها ثم إسكاف ال فاءلل
 الفاء، النقل مع اإلشماـ مع رـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دؼٌء ومنافع دؼٌء و منافع دؼٌء ومنافع 5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 5
  تلخلف السك ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أثقالكْم إلى أثقالكْم إلى 7

 ااَلنفس اأْلَنفس 7
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم والخيل رحيٌم و الخيل رحيٌم والخيل 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوزينًة ويخل وزينًة و يخلق وزينًة ويخلق 8
 إشماـ الصاد صوت الزايْدقصْ  قصد 9
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 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْجاىْـر جائِر 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جائٌر ولو لوجائٌر و   جائٌر ولو 9
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 9

ِمعنيـأجاكْمِهدِِـل لهداكْم أجمعين 9
مطلقاً: )لهداكم ؛ وبين اللفظين  بإمالة

  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  10
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ا•ما ماءً  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شراٌب ومنو شراٌب و منو شراٌب ومنو 10

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلعناب بواأْلَعنا 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية  ؛ لػ آلية  11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يتفكروف لقوـٍ ي تفكروف لقوـٍ يتفكروف 11
 بفتح الميم والنجوـَ  والنجوـُ  12
 بتنوين الكسر اتٍ مسخر  مسخراتٌ  12
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأمره ؛ بَيمره بأمره 12
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات  ؛ لػ آليات 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعقلوف عقلوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يعقلوف 12
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل ذرَا ذرَأَ  13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ضاأْلَر  13
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مختلفاً اَلوانو مختلفاً أَلوانو 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة  وقفًا:

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية  ؛ لػ آلية  13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يذ كروف ذ كروفلقوـٍ ي   كروفلقوـٍ يذ   13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاكلوا لتْأكلوا 14

 طرياً و تستخرجوا طرياً وتستخرجوا 14
طرياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وتستخرجوا

 ، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةوقفاً  باإلمالةِىِ وترِِ ى  وتر  14
 الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيل؛ و باإلمالةِىِ لقِِواْْ؛ِِىِ وألقِِ ى  وألق 15
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 15
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأنهاراً وسببلً  سببلً وأنهاراً و   وأنهاراً وسببلً  15

وعبلماٍت  وعبلماٍت وبالنجم 16
 بالنجمو  

وعبلماٍت 
 وبالنجم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أفمن يخلق أفمن ي خلق أفمن يخلق 17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم واهلل رحيٌم و اهلل رحيٌم واهلل 18
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 20

لخبلد التحقيق،  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  20
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وىم ىمشيئاً و   شيئاً وىم 20
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أحيا ؛ أحيا أحياءٍ  21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحياٍء وما أحياٍء و ما أحياٍء وما 21
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلػ هكْم إلػ و  إلػ هكْم إلػ و 22

واحد ؛ منكرٌة  إلػ وٌ  22
 وىم

احد ؛ إلػ ٌو و  
 ىممنكرٌة و  

واحد ؛  إلػ وٌ 
 منكرٌة وىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  22

لخبلد  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و   بااَلخرة  باآلخرة 22
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 24
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كاملًة يـو كاملًة ي ـو كاملًة يـو 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاوزاِر ؛ علٍم َاالمَن و  مْن َأوزاِر ؛ علٍم َأالو  25
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  25
 سهيلتتحقيق أو : وفي الهمزةباإلمالة وقفاً: ِىـتِِفاْْ؛ِِىـفأتِِ فأتى 26
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 26
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ و باإلمالةِاىمِتِاْْو؛ِِاىموأتِِ تاىموأ 26
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 والسو ؛ والسوّ  والسوءَ  27

لحمزة وجهاف: نقل حركة الهمزة إلى  وقفاً:
الواو ثم إسكاف الواو للوقف، إبداؿ الهمزة 
واو مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها ثم 

 اإلسكاف للوقف
 اءبالياء بدؿ الت اىميتوفِِ تتوفاىم 28
 باإلمالةِىِ ـاىمِ؛ِبلِِيتوفِِ ى  تتوفاىم ؛ بل 28

 ُسػِو ؛ ُسػػوِّ  ُسوءٍ  28

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: النقل مع 
 ، إبداؿ اإلسكاف للوقف، النقل مع الرـو

فيها  الواو التي قبلها الهمزة واو ثم إدغاـ
 إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـمع اإلسكاف، 

  فيها مع الرـو الواو التي قبلها
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فلبيس فلبئس 29
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمثوِِ مثوى 29
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 30

30 
حسنٌة ولدار ؛ خيٌر 

 ولنعم
لدار ؛ حسنٌة و  
 لنعمخيٌر و  

حسنٌة ولدار ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيٌر ولنعم

لخبلد  ويُزادلسكت وصبًل: لحمزة ا ااَلخرة   اآلخرة 30
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عدٍف يدخلونها عدٍف ي دخلونها عدٍف يدخلونها 31

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 31
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 مع المد أو القصر وقفاً: تسهيل الهمزة وف•يشا يشاءوف 31
 باإلمالةو  ،بالياء بدؿ التاءِاىميتوفِِ تتوفاىم 32

 تيهمأف يأ تيهمأف ي أ تيهمأف تأ 33
، وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ، و بالياء بدؿ التاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةو 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي  33
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيَيات سيئات 34
 باإلمالةِقاوحِِ وحاؽ 34
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؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز يستهزءوف 34
 يستهُزوف

وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 
 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 35

 شِي ؛ شيِّ  َشيٍء ) معاً   35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل تحقيق، وقفاً: ال

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وقفاً:ْءاباْونا ءاباؤنا 35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوالً َاف رسوالً َأف 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق : لحمزة وقفاً 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدى 36

 ااَلرض اأْلَرض 36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  تالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسك
 باإلمالةِاىمىدِِ ىداىم 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يضل ضلمن ي   من يضل 37

38 
من يموت ؛ حقاً 

 ولكن
من ي موت ؛ حقاً 

 و لكن
من يموت ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقاً ولكن

 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 38

 لَشيٍء ِاذ لَشيٍء ِإذ 40

لسكت في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة ا
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  لنبويَنهم لنبوئَنهم 41
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وألجرحسنًة  ألجرحسنًة و   حسنًة وألجر 41
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 41
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

يُّوحِِ رجااًل نوحي 43 يوحِِِىِ رجالًِ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ رجالًِ

بالياء بدؿ النوف وفتح الحاء وإبداؿ الياء ِىِ ـيوحَِـِ ينوحِ  43
 اإلمالة ألخيرة ألفاً، وال تخفىا

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 43
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسػلوا ػػػلوافسػٔ  43
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 44
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَيات السيئات 45
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يخسفأف  أف ي خسف أف يخسف 45
 وصبًل: ضم حمزة الهاء بػُهم األرض بػِهم األرض 45

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 45
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 45
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذىم  يْأخذىم 46
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذىم  يْأخذىم 47
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم َاولم رحيٌم َأولم 47
    لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 رِوا ِالىت يرْوا إلى 48
لحمزة تحقيق  وصبًل:بالتاء بدؿ الياء، و 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
     لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  48
  وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيء يتفيؤا تفيؤاشيء ي   شيء يتفيؤا 48
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 ؛ يتَفيػ وُ  َفيَّــوْْيتيتَفي ا ؛  يتَفيػ ُؤا 48

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو
 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 49
  اً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ةدابٍة والمبلك المبلئكةدابٍة و   دابٍة والمبلئكة 49
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومروف يْؤمروف 50
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إلٌو واحد احدإلٌو و   إلٌو واحد 51

 وااَلرض واأْلَرض 52
لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واصباً اَفغير واصباً أفغير 52
      لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها روفػػتجَ  روفػػػػػٔ تج 53
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق  مطلقًا: عنُكْم ِإذا عنُكْم ِإذا 54
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لُتَسػلنّ  ػػػلن  لُتسػٔ  56

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت و  ،باإلمالةِىِ باَلنثِِ ى  اأْلَنثب 58
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

58 
مسوداً وىو ؛ كظيٌم 

 يتوارى  
مسوداًِو ىوِ؛ِِ

ِىِ ي توارِِِكظامٌِ
مسوداًِوىوِ؛ِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ كظاٌمِيتوارِِ

 باإلمالةِىِ يتوارِِ ى  يتوار  59

 ُسػِو ؛ ُسػوِّ  ُسوءِ  59

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  واو التي قبلهاال واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىوٍف اَـ ىوٍف أـ 59
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  59
 واواً دؿ الهمزة وقفاً: أب يومنوف يْؤمنوف  60

 بااَلخرة  ة آْلخر با 60
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  الس ػِو ؛ الس ػوِّ  الس وءِ  60

ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 60
 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة؛ و 

لنقل لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة ا
 والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  خرىماخذ ؛ يوَ يوَ  خرىميَؤاخذ ؛ يؤَ  61

61 
دابٍة ولكن ؛ ولكن 
 يؤخرىم ؛ ساعًة وال

دابٍة و لكن ؛ 
ولكن ي ؤخرىم ؛ 

 ساعًة و ال

دابٍة ولكن ؛ 
ولكن يؤخرىم 
 ؛ ساعًة وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلى ىمْ يَؤخِّر  ىْم إلىيَؤخِّر  61
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  61
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 61
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفيستاخر  وفػػخر ػػٔ يست 61
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 62

63 
لقْد َأرسلنا ؛عذاٌب 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نا ؛ عذاٌب اَليملقَد اَرسل أَليم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم وما ماأليٌم و   أليٌم وما 63
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  64

64 
وىدًى ورحمة ؛ لقوـٍ 

 يؤمنوف
رحمة ؛ وىدًى و  

 وفلقوـٍ ي ؤمن
وىدًى ورحمة  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  64
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  65
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلفيها، و  ال إمالةْحيااْْفأحياْ؛ْف فأحيا 65

لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك ااَلرض اأْلَرض 65
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية  ؛ لػ آلية 65
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يسمعوف سمعوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يسمعوف 65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 66
  والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فرٍث ودـ دـفرٍث و   فرٍث ودـ 66

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلعناب واأْلَعناب 67
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

َسَكراً ورزقاً ؛ لقوـٍ  67
 يعقلوف

رزقاً ؛ َسَكراً و  
 عقلوفلقوـٍ ي  

َسَكراً ورزقاً ؛ 
 لوفلقوـٍ يعق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حسناً ِاف حسناً ِإف 67
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية  ؛ لػ آلية 67
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ وحِِواْْ؛ِِىِ وَأوحِِ ى  وَأوحَ  68
 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بيوتاً ومن منبيوتاً و   بيوتاً ومن 68

69 
ذلبلً َيخرج ؛ لقوـٍ 

 يتفكروف
ذلبلً ي خرج ؛ 

 تفكروفلقوـٍ ي  
ذلبلً َيخرج ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يتفكروف

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  مختلٌف اَلوانو أَلوانو مختلفٌ  69
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شفا ؛ شفا شفاءٌ  69
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية  ؛ لػ آلية 69
 باإلمالةِاكميتوفِِ يتوفاكم 70

من ي رد ؛ قديٌر  من يُرد ؛ قديٌر واهلل 70
 اهللو  

؛ من يُرد 
 قديٌر واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 شيئاً ِاف شيئاً ِإف 70

في لفظ )شيئاً  وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
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لكْت أَيمانكم ؛ م 71
 سواٌء َأفبنعمة

 ملكَت اَيمانكم؛ 
 سواٌء َافبنعمة 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  71

مْن أَنفسكم ؛ مْن  72
 َأزواجكم

 مَن اَنفسكم ؛ 
 مَن اَزواجكم

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسُكْم أزواجاً  أنفسُكْم أزواجاً  72

أزواجاً وجعل ؛  72
 وحفدًة ورزقكم

جعل ؛ أزواجاً و  
 رزقكموحفدًة و  

؛ أزواجاً وجعل
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  وحفدًة ورزقكم

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  72

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض اأْلَرضو  73
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  73
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   شيئاً وال 73

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 74
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  75
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

75 
 شيٍء ومن ؛ سراً 

 وجهراً 
من ؛ سراً شيٍء و  
 جهراً و  

ومن ؛  شيءٍ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سراً وجهراً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 75
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  76
  لحمزة أربعة أوجوفاً: التحقيق، وق

شيٍء وىو ؛ ومن  76
 يأمر ؛ مستقيٍم وهلل

ىو ؛ شيٍء و  
أمر ؛ ومن ي  

 هللمستقيٍم و  

شيٍء وىو ؛ 
ومن يأمر ؛ 
 مستقيٍم وهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِهمولِِ مواله 76
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات ؛ يامر يْأت ؛ يْأمر 76
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 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  76

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض اأْلَرضو  77
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  77
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اهللقديٌر و  اهللقديٌر و   قديٌر واهلل 77
 وصبًل كسر الهمزة والميم، وابتداًء كحفص ِإمِّهاتكم ُأم هاتكم 78

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  78
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا شيئاً وجعل جعلشيئاً و   شيئاً وجعل 78

 وااَلبصار واأْلَبصار 78
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وااَلِفدة واأْلَفئدة 78

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: حذؼ الهمزة ، وفي الثانية والسكت
 ها لما قبلهاونقل حركت

 بالتاء بدؿ الياء ألم تروا ألم يروا 79

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ترِوا ِالى رْوا ِإلىت 79
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  79
 سهيلوقفاً: التحقيق أو الت ػايات•آليات  ؛ لػ آليات 79
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف ؤمنوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يؤمنوف 79
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  79
 بكسر الباء فيهما بُِيوتكم ؛ بُِيوتاً  بُػُيوتكم ؛ بُػُيوتاً  80

80 
سكناً وجعل ؛ أثاثاً 
 ومتاعاً ؛ حيٍن واهلل

جعل ؛ سكناً و  
عاً ؛ متاأثاثاً و  

 اهللحيٍن و  

سكناً وجعل ؛ 
أثاثاً ومتاعاً ؛ 
 حيٍن واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 80
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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ومْن َأصوافها ؛  80
 ومتاعاً ِإلى

لخلف سكت،  ويُزاديق وصبًل: لحمزة تحق ومَن َاصوافها ؛ ومتاعاً ِالى
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ظبلالً وجعل ؛ أكناناً  81
 وجعل

جعل ؛ ظبلالً و  
 جعلأكناناً و  

ظبلالً وجعل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أكناناً وجعل

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسكم بػأَسكم 81
 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال يوذف يْؤذف 84

، وبإمالة الراء وقفاً باإلمالة في الراء والهمزة ِاءِِرِِ رءا 85
 وقفاً: تسهيل الهمزة، ولو فقط وصبلً 

 اءِِرِِ رءا 86
، وبإمالة الراء وقفاً باإلمالة في الراء والهمزة 

 وقفاً: تسهيل الهمزة، ولو فقط وصبلً 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  86
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فألقوِا ِاليهم فألقْوا ِإليهم 86
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ووقفاً: ضم حمزة الهاء وصبلً  إليُهم القوؿ إليِهم القوؿ 86

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ألقوِا ِالىو  ألقْوا ِإلىو  87
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 87  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 89

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل مَن اَنفسهم مْن أَنفسهم 89
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  وجػينا وجئػنا 89

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  89
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا اسخمسة القي

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  89
  وقفاً: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، 
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89 
؛  وىدىً  َشيءٍ 

وىدًى ورحمة ؛ 
 ورحمًة وبشرى  

ىدًىِ؛َِشيٍءِوِ 
رمحةِ؛ِوىدًىِوِ 
ِىِ بشرِِورمحًةِوِ 

َشيٍءِوىدًىِ؛ِ
وىدًىِورمحةِِ

ِىِ ورمحًةِوبشرِِ
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  89
 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِىِ وبشرِِ ى  وبشر  89
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 90

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلحساف واإْلِحساف 90
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ وإيتايِ  وإيتاىْْوإيتا ؛  وإيتائِ  90

التحقيق أو وقفاً: في الهمزة األولى 
تسعة أوجو: خمسة ؛ وفي األخيرة التسهيل

القياس، باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: 
اإلبداؿ ياء تسكن للوقف مع اإلشباع في 
األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء تسكن 

للوقف مع التوسط في األلف التي قبلها، 
بداؿ ياء تسكن للوقف مع القصر في اإل

األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 في األلف التي قبلها مع رـو كسرة الياء

ِ؛ِوينهِِـالقربِِ ى  ؛ وينه ى  القرب 90  باإلمالةِىِ ى 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الفحشا ؛ الفحشا الفحشاءِ  90

لخبلد  ويُزاد وصبًل: لحمزة السكت ااَليماف اأْلَيماف 91
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إدغاـ صغير لحمزة وقد ج علتم وقْد َجعلتم 91

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفيبلً ِاف كفيبلً ِإف 91
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قوٍة أَنكاثاً ؛ مْن أمٍة  92
 أمٍة ِإنما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امٍة ؛ أمٍة ِانما قوٍة اَنكاثاً ؛ منُ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينُكْم أف بينُكْم أف 92
 باإلمالةِىِ ـأربِِ ى  أرب 92
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاءَ  93
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لجعلُكْم أمة أمةلجعلُكْم  93

93 
أمًة واحدة ؛ واحدًة 
ولكن ؛ ولكن يضل؛ 
 من يشاء ) معاً  

؛  احدةأمًة و  
؛  لكنواحدًة و  
؛ من  ضلولكن ي  
 شاءي  

؛  أمًة واحدة
؛  واحدًة ولكن
؛  ولكن يضل
 من يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا عاً  يشاُء ) م 93
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لُتَسػلنّ و  ػػػلن  لُتسػٔ و  93

 سوّ ال ؛ سوال السوءَ  94
وقفاً: نقل حركة الهمزة إلى الواو ثم إسكاف 
الواو للوقف، أو إبداؿ الهمزة واو مع 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها ثم اإلسكاف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم وال العظيٌم و   عظيٌم وال 94

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً ِانما قليبلً ِإنما 95
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإف لُكْم ِإف 95
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جزينيباٍؽ ول ليجزينباٍؽ و   باٍؽ ولنجزين 96
 بالياء بدؿ النوف وليجزين ولنجزين 96

 ىِ انثَِِأُو ؛  ذكٍر َاوْ  ى  َأْو أُنث؛  ذكٍر َأوْ  97
وصبًل: ، وبين اللفظين   ى  باإلمالة في ) أنث
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن منمؤْ  97
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طيبًة ولنجزينهم لنجزينهمطيبًة و   طيبًة ولنجزينهم 97
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولنجزينهْم أجرىم ولنجزينهْم أجرىم 97
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  قػرات قػرأت 98
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها افالقرَ  القرءاف 98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آيٍة واهلل اهللآيٍة و   آيٍة واهلل 101

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 101
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اباإلمالة لدى الوقف عليهِىوىدِِ وىدىً  102
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ وىدًىِوبشرِِِىِ بشرِِوىدًىِوِ  وىدًى وبشرى   102
 مالةلئلوال يخفى ترقيق الراء باإلمالة، ِىِ وبشرِِ  ى  وبشر  102
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 بفتح الياء والحاء يَػلَحػدوف يُػلِحػدوف 103
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أعجميٌّ وىذا ىذاأعجميٌّ و   أعجميٌّ وىذا 103

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن ِاف مبيٌن ِإف  103
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  104
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بيايات بآيات 104
 الهاء وصبًل: ضم حمزة ال يهديُهم اهلل ال يهديِهم اهلل 104

عذاٌب أَليٌم ؛ أَليٌم  104
 ِإنما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليٌم ؛ أَليٌم ِانما
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  105
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بيايات بآيات 105

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اكره ُأكرهمْن  106
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  : لحمزةوقفاً 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْمطمـْىـــن مطمئن 106

يماف 106  بااِليماف باإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 قفاً: ضم حمزة الهاءوصبًل وو  فعليُهم فعليِهم 106
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 107

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ةاآْلخر  107
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل بصارِىماْْوأبصارِىم ؛ و وأبصارِىم 108

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 109
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم يـو ـورحيٌم ي   رحيٌم يـو 110
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتي تْأتي 111
 باإلمالةِىِ ـِـوتـَُوفِ  ى  ف  وَ وتػُ  111

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنة-كانَت  كانْت ءامنة 112
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْمطمـْىـنة مطمئنة 112
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مطمئنًة يأتيها أتيهامطمئنًة ي   مطمئنًة يأتيها 112
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيها يْأتيها 112
اءولقد  ولقْد َجاءىم  113  إمالة األلفإدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  ىمجِّ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طيباً واشكروا اشكرواطيباً و   طيباً واشكروا 114
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كنتْم ِإياه كنتْم ِإياه 114

ال ؛ رحيٌم باٍغ و   باٍغ وال ؛ رحيٌم وال 115
 الو  

باٍغ وال ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حبلٌؿ وىذا ىذاحبلٌؿ و   حبلٌؿ وىذا 116

قليٌل ولهم ؛ أليٌم  117
 وعلى

لهم ؛ قليٌل و  
 علىأليٌم و  

قليٌل ولهم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم وعلى

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 117
 لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 سوّ ال ؛ سوال السوءَ  119
وقفاً: نقل حركة الهمزة إلى الواو ثم إسكاف 
الواو للوقف، أو إبداؿ الهمزة واواً مع 
 إدغاـ الواو التي قبلها فيها ثم اإلسكاف

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْصَلحوااْْوأْصَلحوا ؛ و وأْصَلحوا 119

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فرحيٌم اِ  رحيٌم ِإف 119
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً ولم حنيفاً و لم حنيفاً ولم 120
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألنعمو ؛ لَينعمو ألنعمو 121
 باإلمالةِاهاهِ؛ِوىدِِاجتبِِ اجتباه ؛ وىداه 121
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم وآتيناه مستقيٍم و آتيناه مستقيٍم وآتيناه 121
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 122
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 122
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإنو حسنةً  إنوحسنًة و   حسنًة وإنو 122

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 122
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حنيفاً وما ماحنيفاً و   حنيفاً وما 123
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 127
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 راء( سورة اإلس 17) 
 

 باإلمالةِأسِرىِ  ى  أسر  1

ِااَلقصِِ اأْلَقصا 1
وصبًل: لحمزة ؛ و باإلمالة لدى الوقف عليها

لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزادالسكت 
 لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتنا -مَن  مْن َءاياتنا 1
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و يناوءات 2
 باإلمالة لدى الوقف عليهماِى؛ِىدِِِموِسى موسى ؛ ىدىً  2
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 2

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نوٍح ِانو نوٍح ِإنو 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شكوراً وقضينا شكوراً و قضينا شكوراً وقضينا 3
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 4

 ااَلرض اأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اإلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة  اجِِ َجاء 5
 باإلمالةِماـىأوِلِ أوالىما 5
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاس بػأس 5
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأمواٍؿ وبنين بنينبأمواٍؿ و   بأمواٍؿ وبنين 6
  لخلف السكت ويُزادق مطلقًا: لحمزة التحقي وجعلناُكْم أكثر جعلناُكْم أكثرو  6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفيراً ِاف نفيراً ِإف  6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

7 
إْف َأحسنتم ؛وإْف 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َاحسنتم ؛ وإَف َاسأتم َأسأتم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أحسنتْم أحسنتم أحسنتْم أحسنتم 7
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألنفسكم ؛ لَينفسكم ألنفسكم 7
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  أساتػم أسأتػم 7
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 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 7

لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  ااَلخرة   اآلخرة 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ليسوءَ  ليسوُءوا  7

بفتح الهمزة وحذؼ الواو الثانية، ولحمزة 
نقل حركة الهمزة للواو قبلها وقفاً وجهاف: 

مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف الواو للوقف، 
 الواو التي قبلها إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ

 فيها
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرٍة وليتبروا ليتبروامرٍة و   وليتبروامرٍة  7
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 8
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربُكْم أف ربكْم أف 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يرحمكم رحمكمأف ي   أف يرحمكم 8

لخلف سكت،  ويُزاديق وصبًل: لحمزة تحق حصيراً ِاف حصيراً ِإف  8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 9

وضم وتخفيف  ،وإسكاف الباء ،بفتح الياء ويَػْبػُشػر ويُػبَػشِّػر 9
 وال تخفى القلقة ؛الشين

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  المْؤمنين 9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجراً  لهْم أجراً  9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً وأف أفكبيراً و   كبيراً وأف 9
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  10

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلخرة   اآلخرةب 10
 قل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة الن

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليماً ويدع أليماً و يدع أليماً ويدع 10

نساف ) معاً   11 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف ) معاً   اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عجوالً وجعلنا جعلناعجوالً و   عجوالً وجعلنا 11
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  12
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ تفصيبلً وكل تفصيبلً و كل تفصيبلً وكل 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إنساٍف اَلزمناه إنساٍف أَلزمناه 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْطاىْـره طائره 13
 غنة لخلف إدغاـ كامل من غيرِاهكتاباًِيلقِِِاهكتاباًِي لقِِ كتاباً يلقاه 13
 باإلمالةِاهيلقِِ يلقاه 13
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل قراٱ قرأَ ٱ 14
 باإلمالةِىِ كفِِ ى  كف 14
 باإلمالةِىِ اىتدِِ ى  اىتد 15

وازرٌة وزر ؛ رسوالً  15
 وإذا

زر ؛ وازرٌة وِّ 
 إذارسوالً و  

وازرٌة وزر ؛ 
 رسوالً وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٌة اَمرنا قريٌة َأمرنا 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تدميراً وكم كمتدميراً و   تدميراً وكم 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكَم َاىلكنا وكْم َأىلكنا 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ نوٍحِوكفِِِىِ نوٍحِو كفِِ نوٍح وكفى   17
 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 17
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  18
 باإلمالةِىاِيصِلِ ىايصبل 18
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ مدحوراً ومن مدحوراً و من مدحوراً ومن 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاراد ومْن َأراد 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  19
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ وسعِِ ى  وسع 19
 واواً : أبدؿ الهمزة وقفاً  مومن مْؤمن 19



 فرش الجزء الخامس عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 حمزة الزيات قراءة
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 435      

 

 

 ) معاً   ىػ ؤالءِ  20
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •عطا ؛ عطا عطاءِ  20
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •عطاعطا ؛  عطاءُ  20

بعٍض ولآلخرة ؛  21
 درجاٍت وأكبر

لآلخرة ؛ بعٍض و  
 أكبردرجاٍت و  

 بعٍض ولآلخرة
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة درجاٍت وأكبر

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ولبَلخرة  ة ولآْلخر  21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر -إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خمذولًِوقضِِِىِ خمذولًِو قضِِ مخذواًل وقضى   22
ِكِلِوقضِِ ى  ؛ كبلىماوقض 23 ِ؛  باإلمالةِمهاى 

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  إحساناً ِاما إحساناً ِإما 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بكسر النوف وألف قبلها ممدودة مشبعاً  يبلغآفِّ  يبلغن   23
 كسر حمزة الفاء دوف تنوين ُأؼِّ  ُأؼٍّ  23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كريماً واخفض اخفضكريماً و   كريماً واخفض 23

ربكْم أعلم ؛  25
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربكْم أعلم ؛ نفوسُكْم ِإف ْم ِإفنفوسكُ 

  السكت

 لبَلوابين لؤَلوابين 25
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غفوراً وءات غفوراً و ءات غفوراً وءات 25
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ات•وءات ؛ و وءات 26
 باإلمالةِىِ ـالقربِِ ى  القرب 26

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تبذيراً ِاف تبذيراً ِإف 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوراً وإما إماكفوراً و   كفوراً وإما 27
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ميسوراً وال الو  ميسوراً  ميسوراً وال 28
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ بتغاٱ بتغاءَ ٱ 28

مغلولًة ِإلى ؛  29
 محسوراً ِإف 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مغلولًة ِالى ؛ محسوراً ِاف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لمن يشاء ؛ بصيراً  30
 وال

شاء ؛ ي  لمن 
 البصيراً و  

لمن يشاء ؛ 
 بصيراً وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  30
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوإياُكمْ؛ْوْاياُكم وإياُكم 31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وإياُكْم ِإف وإياُكْم ِإف 31
 وقفاً: نقل حركة الهمزة للساكن قبلها ِخطَا ًا ػػػػٔ ِخطْ  31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً وال كبيراً و ال كبيراً وال 31
 باإلمالةِىِ ـالزنِِ ى  الزن 32

فاحشًة وساء ؛  32
 سبيبًل وال

ساء ؛ فاحشًة و  
 السبيبًل و  

فاحشًة وساء؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل وال

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وسا وساءَ  32
 إدغاـ صغير لحمزة فقد ج علنا فقْد َجعلنا 33
 بالتاء بدؿ الياء ُتسرؼ ُيسرؼ 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منصوراً وال منصوراً و ال منصوراً وال 33
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مُسوالً  مسئوالً  34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسئواًل وأوفوا أوفوامسئواًل و   وأوفوامسئواًل  34

35 
خيٌر وأحسن ؛ تأويبلً 

 وال
أحسن ؛ خيٌر و  

 التأويبلً و  
خيٌر وأحسن؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تأويبلً وال

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويبلً  تْأويبلً  35

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  علٌم ِاف علٌم ِإف 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ادالفوَ و  ادالفؤَ و  36
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مُسوالً  مسئوالً  36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وال مسئوالً  و ال مسئوالً  وال مسئوالً  36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرحاً ِان   ِإن مرحاً  37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة  وقفًا:
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ) معاً   اأْلَرض ) معاً   37
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ءً أو اإلبداؿ يا سهيلوقفاً: التْسيــْـــوْ؛ْسيُيو سيُئوُ  38
ِ؛ِفتلقِِأوحِِ ى  تلقف؛  ى  أوح 39  باإلمالةِىِ ى 

مدحوراً ؛  إلػ هاً َءاخر 39
 َأفأصفاكم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اكمَافأصفِِمدحوراً ؛ اخر -إلػ هاً 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قيق أو التسهيلوقفاً: التحباإلمالة، و ِاكمصفِِأفـاْْاكمِ؛ِأفأصفِِ أفأصفاكم 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إناثاً ِانكم إناثاً ِإنكم 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيماً ولقد لقدعظيماً و   عظيماً ولقد 40
 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص رفنا ولقْد َصرفنا 41
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فالقَرا القرءاف 41
 بسكوف الذاؿ وضم وتخفيف الكاؼ ليْذُكروا ليذ ك روا 41
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يزيدىْم ِإال يزيدىْم إال 41
 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 42

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  البتغوِا ِالى البتغْوا ِإلى  42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 43
 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 43

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 44
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 44

 ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً في لفظ ) شيء  
وبين  ،لحمزة أربعة أوجولخبلد التحقيق، وقفاً: 

لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين 
 ويُزادسكت، وقفًا: لحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف سكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تسبيحهْم ِإنو تسبيحهْم ِإنو 44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة راً وإذاغفو  إذاغفوراً و   غفوراً وإذا 44
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  قػرات قػرأت 45
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 45
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  45

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلخرة  ة باآْلخر  45
 اً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستوراً وجعلنا مستوراً و جعلنا مستوراً وجعلنا 45
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم أكنة قلوبهْم أكنة 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أكنًة َاف أكنًة َأف 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

46 
أف يفقهوه ؛ وقراً 

 وإذا
فقهوه ؛ أف ي  

 إذاوقراً و  
أف يفقهوه ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقراً وإذا

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 46
 باإلمالةِىِ جوِِـن ى  نجو  47

 ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 48
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل وقالوا سبيبًل و قالوا سبيبًل وقالوا 48
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [نا•أِءنا ؛ أذا[ ؛ ]•أِءذا ؛ أ] أِءذا ؛ أِءنا 49
 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   عظاماً ورفاتاً  عظاماً و رفاتاً  عظاماً ورفاتاً  49

 ناورفاتاً َاءِ  ورفاتاً أِءنا 49

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  وقفاً: التحقيق  أءناولو في ) ، سكت
والتسهيل، مع مراعاة أف  الوقف بالنقل ال 

 يكوف معو إال التسهيل فقط

حجارًة َأو ؛ حديداً  50
 َأو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاو ؛ حديداً َاو  حجارةً 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

51 
من يعيدنا ؛ أف 
 يكوف ؛ قريباً يـو

من ي عيدنا ؛ أف 
 ـوكوف ؛ قريباً ي  ي  

من يعيدنا ؛ 
أف يكوف ؛ 
 قريباً يـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوؿ فطرُكمْ  فطرُكْم أوؿ 51
 حذؼ الهمزةأو وقفاً: التسهيل  وسهم ؛ ُروسهم•ر رءوسهم 51
ِ؛ِعسِِـمتِِ ى  ؛ عس ى  مت 51  باإلمالة فيهماِىِ ى 
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 بإدغاـ الثاء في التاء لبثت مْ  لبثتمْ  52
  تلخلف السك ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لبثتْم ِإال لبثتْم ِإال 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قليبلً وقل قلقليبلً و   قليبلً وقل 52
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم ِإف بينهْم ِإف 53

 لبِلنساف لئْلِنساف 53
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

54 
بُكْم ربكْم أعلم ؛ 

 رحمكْم أو؛ يِإف
ربكْم أعلم ؛ بُكْم ِإف ؛ يرحمكْم 

 أو
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

إف يشأ ) معاً   ؛  54
 وكيبًل ورب 

شأ ) معاً  ؛ إف ي  
 رب وكيبًل و  

إف يشأ )معاً ؛ 
 وكيبًل ورب 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ألفاً إبداؿ الهمزة حمزة: وقفاً ل يَشا يَشْأ )معاً  54

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أِو ِاف أْو ِإف  54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 54

 وااَلرض واأْلَرض 55
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض وءاتينا ءاتينابعٍض و   بعٍض وءاتينا 55
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و وءاتينا 55
 بضم الزاي زُبوراً  زَبوراً  55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تحويبلً اْولػ ئ   تحويبلً ُأْولػ ئ  56
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل: ضم حمزة الهاء ربػُهم الوسيلة ربػِهم الوسيلة 57
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيهْم أقرب أيهْم أقرب 57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محذوراً وإف إفمحذوراً و   محذوراً وإف 57

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍة ِاال قريٍة ِإال 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةقفًا: و 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسطوراً وما مامسطوراً و   مسطوراً وما 58

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَليات ) معاً   باآْليات ) معاً   59
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك ااَلولوف اأْلَولوف 59
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتينا•وءاتينا ؛ و وءاتينا 59
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تخويفاً وإذ إذتخويفاً و   تخويفاً وإذ 59

 الرويا ؛ الُري ػػا الرءيا 60

اً بدؿ الهمزة واو أ وقفاً فيها؛ و  ال إمالة
 واواً ولو وجو آخر وىو إبدالها  ،)المقدـ 

وإدغامها في الياء التي ثم قلبها إلى ياء 
 فتصير ياًء مشددة بعدىا

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 60
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يزيدىْم ِإال يزيدىْم ِإال 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة راً وإذكبي إذكبيراً و   كبيراً وإذ 60
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  آلدـ ؛ لَيادـ آلدـ 61
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سجد•َءَأسجد ؛ ءَ  َءَأسجد 61
 الهمزة وقفاً: تسهيل يت •أر أرءيت  62

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لئَن َاخرتن لئْن َأخرتنِ  62
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

 لخبلد إدغاـ الباء في الفاء اذىب ف من اذىْب َفمن اذىْب َفمن 63
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة موفوراً واستفزز استفززموفوراً و   موفوراً واستفزز 63
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 64
  تخفى القلقلة، والبإسكاف الجيم ورْجل  ورِجل  64

 ااَلمواؿ ؛ وااَلوالد اأْلَمواؿ ؛ واأْلَوالد 64
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غروراً ِاف غروراً ِإف 64
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ووقفاً: ضم حمزة الهاء وصبلً  عليُهم عليِهم 65
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ سلطاٌنِوكفِِِىِ كفِِسلطاٌنِوِ  سلطاٌف وكفى   65
 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 65
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً وإذا إذارحيماً و   رحيماً وإذا 66
 باإلمالةِاكمـِِجِ ـن اكمنج   67
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  لخلف السكت ويُزادقًا: لحمزة التحقيق مطلِاكْمِإلجِِـن نجاكْم إلى 67

نساف 67 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفوراً اَفأمنتم   كفوراً َأفأمنتم 67
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أفأمنتْم أف أفأفأمنتْم  68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخسف خسفأف ي   أف يخسف 68

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكيبًل اَـ وكيبًل أـَ 68
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ـْ َأمنتم ؛ تارًة ُأخر  69 ـَ َامنتم ى  أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ؛ تارًة اخرى   أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمنتْم أف أمنتْم أف 69

أف يعيدكم ؛ تبيعاً  69
 ولقد

عيدكم ؛ أف ي  
 لقدتبيعاً و  

أف يعيدكم ؛ 
 تبيعاً ولقد

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من 

 باإلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تفضيبلً يـو ـوتفضيبلً ي   تفضيبلً يـو 70
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْبإمامهمْ؛ْبـْامامهم بإمامهم 71

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اوتي فمْن ُأوتي 71
  سكت لخلف ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 حذؼ الهمزةالتسهيل أو وقفاً:  وف ؛ يقَروف•يقر يقرءوف 71
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فتيبلً ومن منفتيبلً و   فتيبلً ومن 71
ِ)ِمعاًِ(ِأعمِِ ) معاً   ى  أعم 72  باإلمالةِى 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة   اآلخرة 72
 لسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل وإف سبيبًل و إف سبيبًل وإف 72
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خليبلً ولوال خليبلً و لوال خليبلً ولوال 73
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 74

 لخبلد التحقيق، ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  74
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً ِاذاً  قليبلً إذاً  74
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نصيراً وإف إفنصيراً و   نصيراً وإف 75

 ااَلرض اأْلَرض 76
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

قْد َأرسلنا ؛ تحويبلً  77
 َأقم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َارسلنا ؛ تحويبلً اَقم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقَراف ؛ قَراف وقرءاف ؛ قرءاف 78
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مشهوداً ومن منمشهوداً و   مشهوداً ومن 78
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 79

79 
أف يبعث  ؛ محموداً 

 وقل
بعث  ؛ أف ي  

 قلمحموداً و  
أف يبعث  ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محموداً وقل

80 
صدٍؽ وأخرجني ؛ 
صدٍؽ واجعل ؛ 

 نصيراً وقل

أخرجني  صدٍؽ و  
اجعل ؛ و   صدؽٍ 

 قلنصيراً و  

صدٍؽ 
وأخرجني ؛ 

صدٍؽ واجعل  
 نصيراً وقل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زىوقاً وننزؿ ننزؿزىوقاً و   زىوقاً وننزؿ 81
 ركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل ح القَراف القرءاف 82
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شفا ؛ شفا شفاءٌ  82

82 
شفاٌء ورحمة ؛ 
 خساراً وإذا

رحمة ؛ شفاٌء و  
 إذاخساراً و  

شفاٌء ورحمة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خساراً وإذا

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين  للمْؤمنين 82

نساف 83  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لح

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ـ ِِونِِ اػػػػػٔ ون 83 ـ ِِِــاـــ إمالة أماؿ خلف النوف والهمزة، ولخبلد ِــاونـــ
 الهمزة وقفاً: تسهيل، و الهمزة فقط

 الهمزة، أو حذفها وقفاً: تسهيل ساً وْ ػػيَ ؛  يــْــوساًْ وساً ػػػػػٔ ي 83
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84 
بلً كلٌّ يعمل ؛ سبي

 ػلون ويسٔ 
كلٌّ ي عمل ؛ 

 ػلون سبيبًل و يسٔ 

كلٌّ يعمل ؛ 
سبيبلً 

 لون ويسٔ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فربكْم أعلم فربكْم أعلم 84
 باإلمالةِىِ أىدِِ ى  أىد 84
 بلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما ق ويَسػلون  ػلون ويسٔ  85

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمر مْن َأمر 85
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قليبلً ولئن قليبلً و لئن قليبلً ولئن 85
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شيػنا شئػنا 86

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح وكيبًل ِاال وكيبًل ِإال 86
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس اإْلِنس 88
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

أف يأتوا ؛ ظهيراً  88
 ولقد

أف ي أتوا ؛ ظهيراً 
 و لقد

أف يأتوا ؛ 
 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ ظهيراً ولقد

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا ؛ ياتوف يْأتوا ؛ يْأتوف 88
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 88
 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص رفنا ولقْد َصرفنا 89
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 89
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ و باإلمالةِىِ ـِبِاْْف؛ِِىِ ـفأبِِ ى  فأب 89
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوراً وقالوا قالواكفوراً و   كفوراً وقالوا 89
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 90

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 90
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ينبوعاً َاو ينبوعاً َأو 90
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نخيٍل وعنب نخيٍل و عنب نخيٍل وعنب 91
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 91
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تفجيراً َاو َأو تفجيراً  91
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  92
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  92

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق   كسفاً َاو ؛ قبيبلً َاو كسفاً َأو ؛ قبيبلً َأو 92
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتي تْأتي 92

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  زخرٍؼ َاو زخرٍؼ َأو 93
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـترقِِ ى  ترق 93
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  93
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نومن نْؤمن 93
 وقفاً: التسهيلْنقرْوه نقرؤه 93
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رسوالً وما مارسوالً و   رسوالً وما 93
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يؤمنوا ؤمنواأف ي   أف يؤمنوا 94
 واواً الهمزة  وقفاً: أبدؿ يومنوا يْؤمنوا 94
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىم اءجِِ َجاءىم  94
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 94

 ااَلرض اأْلَرض 95
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ مبلئكٌة يمشوف مشوفمبلئكٌة ي   مبلئكٌة يمشوف 95
 وقفاً: تسهيل الهمزةْمطمــْىــنني ػنينمطمػىِٕ  95
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 95
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  95
 باإلمالةِىِ كفِِ ى  كف 96
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينُكْم ِإنوو  بينُكْم ِإنوو  96
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيراً ومن منبصيراً و   صيراً ومنب 96
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97 
ومن يهد ؛ ومن 
يضلل ؛ عمياً 

 وبكمًا؛ وبكماً وصّماً 

هد ؛ ومن ومن ي  
ضلل ؛ عمياً ي  
بكماً ؛ وبكماً و  

 صّماً و  

ومن يهد ؛ 
ومن يضلل ؛ 
عمياً وبكماً ؛ 
 وبكماً وصّماً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أولياء أولياء لهمْ  97
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  97
 اً ألفوقفاً: أبدؿ الهمزة باإلمالة، و ِاىمماوِِ مْأواىم 97
 إدغاـ صغير لحمزة خبت زِّدناىم خبْت زِدناىم 97
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  [بَياياتنا بآياتنا؛]بأنهم؛ بَينهم[؛ ] بآياتنابأنهم ؛  98
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا[•أِءنا ؛ أ[ ؛ ]ذا•أِءذا ؛ أ] أِءذا ؛ أِءنا 98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظاماً ورفاتاً  عظاماً و رفاتاً  عظاماً ورفاتاً  98

نا ؛ جديداً َأءِ ورفاتاً  98
 ولمنا ؛ جديداً اَ ورفاتاً َاءِ  َأولم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

ولو في ) أءنا   وقفاً: التحقيق ، سكت
والتسهيل، مع مراعاة أف  الوقف بالنقل ال 

 يكوف معو إال التسهيل فقط

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرَوا َاف يرْوا أف 99
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 99
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخلق أف ي خلق أف يخلق 99
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجبلً  لهْم أجبلً  99
 تحقيق أو تسهيل ، وفي الهمزةباإلمالةوقفاً: ِىـِبِاْْف؛ِِىـفأبِِ فأبى 99

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تملَو اَن تملْو أَن 100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نفاؽ ؛ اإْلِنساف 100  ااِلنفاؽ ؛ ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 ل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة النق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قتوراً ولقد قتوراً و لقد قتوراً ولقد 100

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 101
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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ِ؛ِيــ موسِِموسِِ ى  موسػػ  ؛ ي ى  موس 101  باإلمالة فيهماِىِ ى 
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسػل لػفسػٔ  101
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 101
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىم اءجِِ َجاءىم  101

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  102
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 أوالهمزة األولى التحقيق مع مد،  فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض واأْلَرض 102
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْبصاىْـر بصائِر 102

أف يستفزىم ؛ جميعاً  103
 وقلنا

تفزىم ؛ سأف ي  
 قلناجميعاً و  

أف يستفزىم ؛ 
 جميعاً وقلنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 103
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 104

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رة؛ ااَلخ ااَلرض اآلخرة؛  اأْلَرض 104
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 104
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ِجػينا جػئنا 104
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لفيفاً وبالحق لفيفاً و بالحق لفيفاً وبالحق 104

اً ونذيراً ؛ مبشر  105
 ونذيراً وقرءاناً 

مبشراً و نذيراً ؛ 
 ونذيراً و قرءاناً 

مبشراً ونذيراً؛ 
 ونذيراً وقرءاناً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقَراناً  وقرءاناً  106
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلتقرْاه لتقرَأه 106
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مكٍث ونزلناه نزلناهمكٍث و   مكٍث ونزلناه 106

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوا–قَل  قْل َءامنوا 107
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوا تْؤمنوا 107
 باإلمالةِىِ ـيتلِِ ى  يتل 107
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 : ضم حمزة الهاءوصبًل ووقفاً  عليُهم عليِهم 107

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبَلذقاف لؤْلَذقاف 107
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سجداً ويقولوف سجداً و يقولوف سجداً ويقولوف 107

لمفعوالً  لمفعوالً وي خروف لمفعوالً ويخروف 108
 ويخروف

 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبَلذقاف لؤْلَذقاف 109
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 •ااَلسما ؛ ااَلسما اأْلَسماء 110

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
  سة القياسلحمزة خم

 باإلمالةِىِ ـاحلسنِِ ى  الحسن 110
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل وقل قلسبيبًل و   سبيبًل وقل 110
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولداً ولم لمولداً و   ولداً ولم 111

 تكبيراً الحمد اهلل تكبيراً * بسم 111
لحمزة عند وصل السورتين كسر نوف 

 نين، أما حفص فلو اإلقبلبالتنوين للساك
 

 ( سورة الكيف 18) 
 

 قرأ حمزة بترؾ السكت وإخفاء التنوين عوجاً قيماً  قيماً  سعوجاً  1
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  باساً  بػأساً  2

بفتح الياء وسكوف الباء وتخفيف وضم  ويَػْبػُشر ويُػبَػشِّػر 2
 الشين؛ وال تخفى قلقلة الباء

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين  نالمْؤمني 2
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجراً  لهْم أجراً  2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وينذر ينذرأبداً و   أبداً وينذر 3

علٍم و ال ؛ إف  علٍم وال ؛ إف يقولوف 5
 ي قولوف

علٍم وال ؛ إف 
 يقولوف

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل
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التحقيق أو اإلبداؿ في الهمزة األولى وقفاً: ْآلباىْـهمْ؛ْلياباىْـهم آلبائهم 5
 تسهيل مع المد أو القصر، وفي الثانية ياءً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَفواىهم مْن َأفواىهم 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  هْم إفأفواى أفواىهْم إف 5
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءاثارِىْم إف ءاثارِىْم إف 6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أسفاً ِانا أسفاً ِإنا 6
  ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

7 
لنبلوىْم أيهْم ؛ أيهْم 

 لنبلوىْم أيهْم ؛ أيهْم أحسن أحسن
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن عمبًل وإنا عمبًل و إنا عمبًل وإنا 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جرزاً اَـ جرزاً أـَ 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عجباً ِاذ؛  اياتنا–مَن  عجباً ِإذ؛  مْن َءاياتنا 9
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 مَن اَمرنا؛  ىَاوِِإَذ  مْن َأمرنا؛  إْذ َأوى 10

بين باإلمالة لدى الوقف على )أوى ؛ و 
لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين 

 ويُزادسكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحمًة وىيئ رحمًة و ىيئ رحمًة وىيئ 10
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  وىيِّي وىيِّئْ  10
  باإلمالةِىِ أحصِِ ى  أحص 12
 وقفاً: تسهيل الهمزةْنبـْاىم نَبَأىم 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوا-فتيٌة  فتيٌة َءامنوا 13
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدًى  13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اىدًى وربطن ىدًى و ربطنا ىدًى وربطنا 13
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم إذ قلوبهْم إذ 14

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ىػ ؤالءِ  15
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 ألولى التحقيق مع مد، أوالهمزة ا فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوف يْأتوف 15
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم 15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

 باإلمالةِىِ افتِِ ى  افتر  15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كذباً وإذ كذباً و إذ كذباً وإذ 15
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  فػاووا فػأووا 16
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  ويهيِّي ويهيِّئْ  16

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  مَن اَمركم مْن َأمركم 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرفقاً وترى ترىمرفقاً و   مرفقاً وترى 16
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايات-مَن  مْن َءايات 17
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقل لحمزةوقفًا: 

من يهد ؛ ومن يضلل   17
 مرشداً وتحسبهم

هد ؛ ومن من ي  
ضلل ؛ مرشداً ي  

 تحسبهمو  

من يهد ؛ ومن 
يضلل ؛ مرشداً 

 وتحسبهم
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وتحَسبهْم أيقاظاً  وتحَسبهْم أيقاظاً  18

18 

وىم ؛ رقوٌد  أيقاظاً 
ونقلبهم ؛ فراراً 
ولملئت ؛ رعباً 

 وكذل 

ىم ؛ أيقاظاً و  
نقلبهم ؛ رقوٌد و  
لملئت ؛ فراراً و  
 كذل رعباً و  

أيقاظاً وىم ؛ 
رقوٌد ونقلبهم؛ 
فراراً ولملئت؛ 
 رعباً وكذل 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 18
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 ياًء، وال يخفى أنها مديةوقفاً: أبدؿ الهمزة  تػػيْ ػػلملِ و  تػػئْ ػػلملِ و  18
 إدغاـ صغير لحمزة لبثت م لبْثُتم ) معاً   19

19 
؛ يوماً َأو ؛ فلينظْر أَيها

 أحداً ِإنهم
 يوماً َاو ؛ فلينظَر اَيها ؛

 أحداً ِانهم 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت يُزادو نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ربُكْم أعلم ؛ بكْم  19
 أحداً 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربُكْم أعلم ؛ بكْم أحداً 
  السكت

 بسكوف الراء، وتفخيم الراء جلي بَوْرقكم بَورِقكم 19
 باإلمالةِىِ أزكِِ ى  أزك 19
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فلياتكم فليْأتكم 19
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنهْم ِإف ؛ يرجموكْم أو وكْم أوإنهْم ِإف ؛ يرجم 20

20 
إف يظهروا ؛ أبداً 

 وكذل 
إف ي ظهروا ؛ أبداً 

 و كذل 
إف يظهروا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وكذل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إذاً اَبداً  إذاً أَبداً  20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) الثبلثة   عليِهم 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حٌق وأف   أف  حٌق و   حٌق وأف   21

بينهْم أمرىم ؛ ربهْم  21
 أعلم 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم أمرىم ؛ ربهْم أعلم
  السكت

وثامنهم ؛ ظاىراً  سبعةٌ  22
 وال ؛ أحداً وال

ثامنهم ؛ سبعٌة و  
ال ؛ ظاىراً و  
 الأحداً و  

سبعٌة وثامنهم؛ 
ظاىراً وال ؛ 
 أحداً وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

22 
يعلمهْم إال ؛ فيهْم 

 ؛ منهْم أحداً إال
يعلمهْم إال ؛ فيهْم إال ؛  منهْم 

 أحداً 
خلف ل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 لَشيٍء ِاني  لَشيٍء ِإني  23

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ ) لشيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق و ، أوجو

 ويُزادسكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت
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ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غداً ِاال غداً ِإال 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

24 
أف يشاء ؛ أف يهدين؛ 

 رشداً ولبثوا

شاء ؛ أف أف ي  
هدين ؛ رشداً ي  

 لبثواو  

أف يشاء ؛ أف 
يهدين ؛ رشداً 

 ولبثوا
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  24
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 24

وقفاً: أبدؿ الهمزة بكسر التاء دوف تنوين، و  مائةِ  مائةٍ  25
 ياءً 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سمعاْْوأسمع ؛ و وأسمع 26

26 
من ولي ؛ وليٍّ وال ؛ 

 تلٱأحداً و 
من و لي ؛ وليٍّ 

 تلٱحداً و  و ال ؛ أ

من ولي ؛ وليٍّ 
وال ؛ أحداً 

 تلٱو 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صبرٱملتحداً و  صبرٱملتحداً و   صبرٱملتحداً و  27
 باإلمالةِاهالدناِـاِ؛ِىوِِ الدنيا ؛ ىواه 28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاغفلنا مْن َأغفلنا 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فرطاً وقل فرطاً وقل فرطاً وقل 28
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء )معاً  29
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فليومن فليْؤمن 29

29 
فليؤمن ومن ؛ وإف 

 يستغيثوا
فليؤمن و من ؛ 

 غيثواوإف ي ست
فليؤمن ومن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يستغيثوا

29 
فليكفْر ِإنا ؛ ناراً 
 َأحاط ؛ مرتفقاً ِإف

فليكفِر ِانا ؛ ناراً َاحاط ؛ مرتفقاً 
 ِاف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •بما ؛ بما بماءٍ  29
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيس بئس 29
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مْن َأحسن ؛ عمبلً  30
 ُأْولػ ئ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحسن ؛ عمبلً اْولػ ئ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأالتسهيل مع المد  وقفاً:ْ)اهلمزةْالثانية(لـٰــْىــك؛ْاِلراىْـكْأْو ػػئ  ؛ األرائ أْولػ   31
 وصبًل: ضم حمزة الهاء تػحتُهم األنػهار تػحتِهم األنػهار 31

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرائ  ااَلنهار ؛ اأْلَنهار ؛ اأْلَرائ  31
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاساور مْن َأساور 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

31 
ذىٍب ويلبسوف ؛ 
سندٍس وإستبرؽ ؛ 
 مرتفقاً واضرب

ذىٍب و يلبسوف؛ 
سندٍس و إستبرؽ  
 مرتفقاً و اضرب

 ويلبسوفذىٍب 
سندٍس 

وإستبرؽ ؛ 
 مرتفقاً واضرب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 حذؼأو ال سهيلوقفاً: التْمتكــْــنيْ؛ْمتِكني ينػػػٔ متك 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاعناب مْن َأعناب 32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أعناٍب وحففناىما ؛  32
 بنخٍل وجعلنا

أعناٍب 
و حففناىما ؛ 
 بنخٍل و جعلنا

أعناٍب 
وحففناىما ؛ 
 بنخٍل وجعلنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ، والفتح مقدـبخلٍف عنو حمزة وقفاً: أماؿ كلتا كلتا 33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءاتُت اُكلها ءاتْت ُأُكلها 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  33
 دغاـوقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإل

شيئاً وفجرنا ؛ نهراً  33
 وكاف

شيئاً و فجرنا ؛ 
 نهراً و كاف

شيئاً وفجرنا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نهراً وكاف

 بضم الثاء والميم ثُُمر ثََمر 34

مااًل وأعز ؛ نفراً  34
 ودخل

مااًل وأعز ؛ نفراً 
 دخلو  

مااًل وأعز ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نفراً ودخل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وما ماأبداً و   أبداً وما 35
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قائمًة ولئن لئنقائمًة و   قائمًة ولئن 36
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 باإلمالةِاكَسوِِّ َسو اؾ 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحداً ولوال أحداً و لوال أحداً ولوال 38
 غاـ صغير لحمزةإد إذ د خلت إْذ َدخلت 39
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مااًل وولداً  مااًل و ولداً  مااًل وولداً  39
 باإلمالةِىِ فعسِِ ى  فعس 40
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يؤتينِ  ؤتينِ أف ي   أف يؤتينِ  40
 واواً الهمزة وقفاً: أبدؿ  يوتين يْؤتين 40
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  زلقاً َاو زلقاً َأو 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طلباً وأحيط أحيططلباً و   طلباً وأحيط 41
 ضم الثاء والميمب بُثُمره بَثَمره 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َلُم اشرؾ َلْم ُأشرؾ 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحداً ولم لمأحداً و   أحداً ولم 42
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 43
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ياءً  فػيَػة فَئة 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فئٌة ينصرونو فئٌة ي نصرونو فئٌة ينصرونو 43
 بكسر الواو الِوالية الَوالية 44

ثواباً وخير ؛ عقباً  44
 ضربٱو 

ثواباً و خير ؛ 
 ضربٱعقباً و  

ثواباً وخير ؛ 
 ضربٱعقباً و 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 45
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •كما ؛ كما كماءٍ  45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كماٍء اَنزلناه كماٍء أَنزلناه 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  45

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 45
  يق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحق
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 بسكوف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 45

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  45
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 46

؛  خيرثواباً و   ؛ أمبلً ويـو ثواباً وخير 46
 أمبلً و يـو

؛  وخير ثواباً 
 أمبلً ويـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خيٌر اَمبلً و  خيٌر َأمبلً و  46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 47

 ااَلرض اأْلَرض 47
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 اً: لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقف

47 
بارزًة وحشرناىم ؛ 
 أحداً وُعرضوا

بارزًة 
حشرناىم؛ و  

 ُعرضواأحداً و  

بارزًة 
وحشرناىم ؛ 
 أحداً وُعرضوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أحداً  منهْم أحداً  47

قرأ بإبداؿ  :وقفاً إدغاـ صغير لحمزة، و  لقد جِّيتمونا لقْد ِجئتمونا 48
 ياءً الهمزة 

خلقناكْم أوؿ ؛  48
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خلقناكْم أوؿ ؛ زعمتْم ألن زعمتْم أَلن

  السكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة موعداً ووِضع وِضعموعداً و   موعداً ووِضع 48
 هاباإلمالة لدى الوقف عليِىفتِِ فترى 49

صغيرًة وال ؛ حاضراً  49
 وال ؛ أحداً وإذ

ال ؛ صغيرًة و  
ال ؛ حاضراً و  
 إذأحداً و  

صغيرًة وال ؛ 
حاضراً وال ؛ 
 أحداً وإذ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 كبيرًة ِاال كبيرًة ِإال 49
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالةِاىاحصِِأ أحصاىا 49
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  آلدـ ؛ لَيادـ آلدـ  50
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َامر عْن َأمر 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  50
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيس بئس 50

 وااَلرض اأْلَرضو  51
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عضداً ويـو عضداً و يـو عضداً ويـو 51
 بالنوف بدؿ الياء نقوؿ يقوؿ 52
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•شركا يءشركا 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِءاموبقاًِورِِِءااًِو رِِموبق موبقاً ورءا 52

ِءاوصًل:ِورِِ ورءا 53
ِاِ•وقفاً:ِورِِ

بإمالة الراء  :وصبًل: بإمالة الراء، ووقفاً 
 ، مع تسهيل الهمزةوالهمزة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مصرفاً ولقد مصرفاً و لقد مصرفاً ولقد 53
 اـ صغير لحمزةإدغ ولقد ص رفنا ولقْد َصرفنا 54
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 54

 مثٍل وكاف ؛ جدالً وما 54
مثٍل و كاف ؛ 
 جداًل و ما

مثٍل وكاف ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جداًل وما

نساف 54 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 ل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة النق

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  54
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

ؤمنوا ؛ قببلً أف ي   أف يؤمنوا ؛ قببلً وما 55
 ماو  

أف يؤمنوا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قببًل وما

 واواً وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا  55
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىم اءجِِ اءىم جَ  55
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 55
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إال ربهْم إال 55
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ؛ ياتيهم تْأتيهم ؛ يْأتيهم 55
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لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 55
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  56
 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
بحذؼ الهمزة ونقل حركتها : وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 
 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل ومن اً ُىْزؤ  و من اً ُىْزؤ  ىزواً ومن 56

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاْظَلم  ومْن َأْظَلم 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 57

قلوبهْم أكنة ؛ تدعهْم  57
 إلى

لخلف  يُزادو مطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم أكنة ؛ تدعهْم إلى
  السكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أكنًة َاف ؛ إذاً اَبداً  أكنًة َأف ؛ إذاً أَبداً  57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

57 
أف يفقهوه ؛ وقراً 
وإف؛ فلن يهتدوا ؛ 

 أبداً ورب 

فقهوه ؛ وقراً أف ي  
إف ؛ فلن و  
هتدوا ؛ أبداً ي  

 رب و  

يفقهوه ؛  أف
وقراً وإف ؛ 
فلن يهتدوا ؛ 
 أبداً ورب 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ هدِِـال  ى  الهد 57
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ىميُػَواخذ ىميُػَؤاخذ 58

لن يجدوا ؛ موئبلً  58
 وتل 

لن ي جدوا ؛ 
 موئبلً و تل 

لن يجدوا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة موئبلً وتل 

 َمِوالً ؛ َموِّالً  َموئبلً  58
واواً ؿ الهمزة ابدالنقل، أو إوقفاً: وجهاف 

 ثم إدغاـ الواو األولى في الثانية
 باإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  59
 الثانية بضم الميم وفتح البلـ ِلُمهَلكهم ِلَمهِلكهم 59
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة موعداً وإذ إذموعداً و   موعداً وإذ 59
ِ؛ِلفتِِ ؛ لفتػ و ى  موس 60  باإلمالةِـ وـموِسى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو اَمضي أْو َأمضي 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِـ وـِتِـلف لفتػ و  62
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 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أر أرءيت 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َف اَذكرهإَذ َاوينا ؛ أ إْذ َأوينا ؛ أْف َأذكره 63
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فيها وال إمالةبكسر الهاء،  أنسانيوِ  أنسانيوُ  63
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 66

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل اَتبع  ىْل أَتبع  66
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صبراً وكيف كيفصبراً و   صبراً وكيف 67
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صابراً وال الصابراً و   صابراً وال 69
 لهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ ا تَسلني تْسئلني 70

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشيٍء  َشيءٍ  70
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 بياء مفتوحة بدؿ التاء، وفتح الراء ليَػغَرؽ لتُػغِرؽ 71
 بضم البلـ أىُلها أىَلها 71

قرأ بإبداؿ  :وقفاً إدغاـ صغير لحمزة، و  لقد جِّيت لقْد ِجئت 71
 ياءً الهمزة 

 شيئاً ِامراً  شيئاً ِإمراً  71

في لفظ ) شيئاً  وصبلً: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: واإلبداؿ مع اإلدغاـ، وبين اللفظين 
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلَم اَقْل ؛ َأقِل ِان    أَلْم َأقْل ؛ َأقْل ِإن 72
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  72
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  اخذنيتُػوَ  تُػَؤاخذني 73

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمري مْن َأمري 73
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 
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قرأ بإبداؿ  :وقفاً إدغاـ صغير لحمزة، و  لقد جِّيت لقْد ِجئت 74
 ياءً الهمزة 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  74
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ
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لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  أَلَم اَقل أَلْم َأقل 75
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  75
 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْالتك سألت  76

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  76

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

ع حذفها ثم إسكاف حركة الهمزة إلى الياء م
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْ]فأبوا؛ْفـْابوا[؛ْ]فأقامو؛ْفـْاقامو[ فأبوا ؛ فأقامو 77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فأبَوا َاف  فأبْوا َأف 77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

77 
أف يضيفوىما ؛ 
جداراً يريد ؛ أف 

 ينقض

أف ي ضيفوىما ؛ 
جداراً ي ريد ؛ أف 

 ي نقض

أف يضيفوىما؛ 
جداراً يريد ؛ 
 أف ينقض

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  تشيػ شػئت 77
 بإدغاـ الذاؿ في التاء لتخذت   لتخْذتَ  77

  سأنبئُ  78
ْـكُيْـسأنبــْىـكْ؛ْسأنبـ

ْـكُيْـسـْانبـ؛ْْسـْانبــْىـك
التحقيق أو في الهمزة األولى وقفاً: 
 أو إبداؿ ياءً ؛ وفي الثانية تسهيل التسهيل

 اً وقفاً: أبدؿ الهمزة ألف بتاويل بتْأويل  78

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صبراً َاما صبراً أما 78
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاعيبها أْف َأعيبها 79
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ملٌ  يأخذ ؛ غصباً  79
 وأما

ملٌ  ي أخذ ؛ 
 و أماغصباً 

ملٌ  يأخذ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غصباً وأما
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذ يْأخذ 79
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 80

80 
أف يرىقهما ؛ طغياناً 

 وكفراً 
رىقهما ؛ أف ي  

 كفراً طغياناً و  
أف يرىقهما ؛ 
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي طغياناً وكفراً 

81 
ًة ػو  أف يبدلهما ؛ زك

 وأقرب ؛ رحماً وأما

بدلهما ؛ أف ي  
أقرب ؛ ًة و  ػو  زك

 أمارحماً و  

أف يبدلهما ؛ 
ًة وأقرب ؛ ػو  زك

 رحماً وأما
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

أف يبلغا ؛ صبراً  82
 ويسألون 

أف ي بلغا ؛ صبراً 
 و يسألون 

أف يبلغا ؛ 
صبراً 

 ويسألون 
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن اَمري عْن َأمري 82
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  82
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ويَسػلون  ػلون ويسػػٔ  83

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذكراً ِانا ذكراً ِإنا 83
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 84
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 84

لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  84
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفأَتبعْ؛ْفـْاتبع فأَْتبع 85
 بزيادة ألف بعد الحاء، وإبداؿ الهمزة ياءً  َحاِمَية َحِمَئة 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ووجد َحاِمَيةٍ  وجدو   َحاِمَيةٍ  ووجد َحِمَئةٍ  86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نكراً وأما نكراً و أما راً وأمانك 87

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن َءامن 88
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: بتسهيل الهمزة مع المد والقصر ا•جزا جزاًء  88
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 88
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمرنا رنامْن َأم 88
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاحطنا قْد َأحطنا 91
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم السين مع بقاء التشديد دينالس   الس دين 93
 بضم الياء وكسر القاؼ يُػفِقػهوف فيَػفَقػهو  93
 ) معاً   أبدؿ الهمزة ألفاً  :وصبًل ووقفاً   ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 94
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بفتح الراء وبعدىا ألف خَراجاً  خْرجاً  94

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجعل بقوةٍ  بقوٍة َأجعل 95
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتوني-ردماً  ردماً َءاتوني 95
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ساوِِ ى  ساو  96

 ءاتونيقاؿ  96
 ئتونيٱوصبًل:قاؿ 

 تونيقاَؿ ا وقفاً:
، بهمزة وصل وسكوف الهمزة دوف ألف
 وإذا وقف: فلو إبداؿ الهمزة ألفاً 

 بتشديد الطاء سط اعواٱ سطَاعواٱ 97
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف َيظهروه أف ي ظهروه أف َيظهروه 97
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 98
 ثبلثة اإلبداؿوقفاً: لحمزة  دكا دكاءَ  98
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقاً وتركنا تركناحقاً و   حقاً وتركنا 98
ػذ 99  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

99 
ػذٍ  يموج ؛ بعٍض  يومػىِٕ

ونفخ ؛ جمعاً 
 وعرضنا

ػذٍ  موج ؛ ي   يومػىِٕ
نفخ ؛ بعٍض و  
 عرضناجمعاً و  

ػذٍ  يموج ؛  يومػىِٕ
بعٍض ونفخ ؛ 

 وعرضنا جمعاً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ػذ 100  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

كانْت َأعينهم ؛  101
 سمعاً َأفحسب

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كانَت َاعينهم ؛ سمعاً اَفحسب
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 مسة القياسوقفاً: لحمزة خ •غطا ؛ غطا غطاءٍ  101
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتخذوا أف ي تخذوا أف يتخذوا 102
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  102
 أو اإلبداؿ ياءً  سهيلوقفاً: التْننبِّـْىـكمْ؛ْننبِّـيُـكم ننبِّػئُػكم 103

 بااَلخسرين  باأْلَخسرين 103
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 104

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صنعاً اْولػ ئ   صنعاً ُأْولػ ئ   104
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 105

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فحبطَت َاعمالهم لهمفحبطْت َأعما 105
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ىْزؤاً ِاف ىُزواً ِإف 106

 وصبلً: بإسكاف الزاي وىمز الواو)ىزواً  
وقفاً وجهاف: بحذؼ الهمزة ونقل حركتها 
، للزاي أو إسكاف الزاي وإبداؿ الهمزة واواً 

 ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و وبين اللفظين 
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

 لخلف سكت ويُزاد

 أف ينفد أف ي نفد أف تنفد 109
لخلف إدغاـ كامل من بالياء بدؿ التاء، و 

 غير غنة
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جينػا جئػنا 109

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 110
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 110
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلػ هُكْم ِإلػ و إلػ هُكْم ِإلػ و 110

ػٌو واحد ؛ صالحاً إلػ   110
 وال

احد ؛ ػٌو و  إلػ  
 الصالحاً و  

ػٌو واحد ؛ إلػ  
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م صالحاً وال

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  110

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  صــعـِاِـهـكأحداً  اهلل أحداً * بسم 110
 حفص فلو اإلقبلب
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 سورة مريم ( 19) 
 

 ذِّكر صــعـِاِـهـك كهيعص ِذكر 1
بإمالة الياء، وإدغاـ الصاد في الذاؿ، وال 

 لة ألنها مستثاهيخفى أف الهاء غير مما
 باإلمالةِىِ نادِِ ى  ناد 3
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  الراس الرأس 4

4 
شيباً ولم ؛ شقياً 

 وإني
شيباً و لم ؛ شقياً 

 و إني
شيباً ولم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شقياً وإني

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وَلَم اَكن وَلْم َأكن 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

5 
من وراءي ؛ ولياً 

 يرثني
راءي ؛ ولياً من و  
 رثنيي  

من وراءي ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولياً يرثني

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•ورا وراءي 5
 وقفاً: تسهيل الهمزة تياْْمرٱ مرأتيٱ 5

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  اؿ-مَن  مْن َءاؿ 6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـحاِِـي ى  يحي 7

بفتح النوف وسكوف الباء وتخفيف وضم  نَػْبػُشػرؾ نُػبَػشِّػرؾ 7
 الشين، وال تخفى القلقلة

 باإلمالةِىِ ـأنِِ أنى   8

غبلـٌ وكانت ؛ عاقراً  8
 وقد

كانت ؛ غبلـٌ و  
 قدو   عاقراً 

غبلـٌ وكانت ؛ 
 عاقراً وقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزة تياْْمرٱ مرأتيٱ 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىػيِّػٌن وقد ىػيِّػٌن و قد ىػيِّػٌن وقد 9
 بنوف مفتوحة بدؿ التاء وبعدىا ألف خلقناؾ خلقت  9

لخبلد التحقيق،  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  9
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ وحِِاْْف؛ِِىِ فأوحِِ ى  فأوح 11

ضم الهاء، وبين اللفظين مطلقًا: لحمزة  ْم أفإليهُ  ْم أفإليهِ  11
 التحقيق ويُزاد لخلف السكت
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بكرًة وعشياً ؛ وعشياً  11
 ى  ػيحييػ  

بكرًةِو عشااًِ؛ِ
ِىِ ـوعشااًِيـ ـــ احاِِ

بكرًةِوعشااًِ؛ِ
ِىِ ـوعشااًِيــ احاِِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ ـيــ احاِِ ى  يحيػيػ   12

؛ صبّياً  وءاتيناهبقوٍة  12
 وحناناً 

؛  ءاتيناهو  بقوٍة 
 صبّياً و حناناً 

؛  وءاتيناهبقوٍة 
 صبّياً وحناناً 

 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 12

ًة وكاف ؛ تقياً وزكػػو   13
 وبراً 

ًة و كاف ؛ وزكػو  
 تقياً و براً 

ًة وكاف ؛ وزكػػو  
 تقياً وبراً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ عصياً وسبلـ عصياً و سبلـ عصياً وسبلـ 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حياً واذكر حياً و اذكر حياً واذكر 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىلها مْن َأىلها 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قالِت ِاني قالْت ِإني 18
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 ؿ ياءً ابدالهمزة أو إ وقفاً: وجهاف: تحقيق أَلىب ؛ لَيهب أَلىب 19

 ؛ َلَم َاؾ ىِ ـاَنِِقالَت  ؛ َلْم أؾ ى  قالْت أَن 20
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً  )أنى   ، وبإمالةسكت

 ولم غبلـٌ ولم ؛ بشرٌ  20
لم ؛ بشٌر غبلـٌ و  
 لمو  

غبلـٌ ولم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بشٌر ولم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولنجعلو ىيِّنٌ  لنجعلوو   ىيِّنٌ  ولنجعلو ىيِّنٌ  21
 في األلف الثانية باإلمالةِاىافنادِِ فناداىا 24
 إدغاـ صغير لحمزة قد ج عل قْد َجعل 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سريّاً وىزي سريّاً و ىزي زيسريّاً وى 24
 القاؼبفتح التاء و  َتَساَقْط  ُتَساِقطْ  25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فلُن اكلِّم فلْن ُأكلِّم 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قرأ بإبداؿ  :وقفاً و إدغاـ صغير لحمزة،  لقد جِّػيت لقْد ِجئت 27
 ياءً الهمزة 
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لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  27
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأختفرياً يػػ   ػأختفرياً ي ػػ   ػأختفرياً يػػ   27
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل امَرا امَرأَ  28

 َسِو ؛ َسػوِّ  َسوءٍ  28

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة َسوٍء وما َسوٍء و ما وما َسوءٍ  28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كانُت ام  كانْت أُم  28
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فأشارِت ِاليو فأشارْت ِإليو 29
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ءاتانيْ  ءاتانيَ  30
، وأسكن الياء وصبلً فتحذؼ فيها ال إمالة

 الساكنين ءاللتقا
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نبياً وجعلني جعلنينبياً و   نبياً وجعلني 30

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مباركاً اَين مباركاً أَين 31
  لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلفيها، و  ال إمالة وصانياْْوأوصاني ؛ و وأوصاني 31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حياً وبراً  براً حياً و   حياً وبراً  31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شقياً والسبلـ شقياً و السبلـ شقياً والسبلـ 32
 عليهاباإلمالة لدى الوقف ِىعاسِِ عيسى 34
 بضم البلـ قوؿُ  قوؿَ  34

 أف يتخذ ؛ من ولد 35
أف ي تخذ ؛ من 

 و لد
أف يتخذ ؛ من 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولد

 باإلمالةِىِ قضِِ ى  قض 35
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل فاْْوِإف ؛ و وِإف 36
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  36
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اَلحزابا اأْلَحزاب 37
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٍم َاسمع عظيٍم َأسمع 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوننا يْأتوننا 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وأنذر مبيٍن و أنذر مبيٍن وأنذر 38

 ااَلمر اأْلَمر 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غفلٍة وىم ىمغفلٍة و   غفلٍة وىم 39

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  39

 ااَلرض اأْلَرض 40
لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نبياً ِاذ نبياً ِإذ 41
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  42
 بداؿ مع اإلدغاـوقفًا: لحمزة النقل واإل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأبتشيئاً يػ   ػأبتػ  ػشيئاً ي   ػأبتشيئاً يػ   42
اءقد  قْد َجاءني 43  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى  إمالة األلف نيجِّ
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات  يْأت  43
 ايلخلف إشماـ الصاد صوت الز  اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يػ ػأبت سوياً  ػ ػأبتػي   سوياً  يػ ػأبت سوياً  43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يػ ػأبتعصياً  ػ ػأبتػي  عصياً  يػ ػأبتعصياً  44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يَمس   أف ي مس   أف يَمس   45

عْن ؛  أراغٌب أَنت 46
 َءالهتي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  الهتي-عَن ؛  اَنت أراغبٌ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

تسهيل الهمزة وقفًا: التحقيق أو ثبلثة أوجو ْيـٰــإبراىيمْ؛ْيـٰــْابراىيم ػػإبراىيميػ   46
 مع المد أو القصر

 لػئػن ؛ ألرجمن  46
ْلـئـنْ؛ْلــْىـــن

 منكـرجمنكْ؛ْالْْـِلرج
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حفياً وأعتزلكم أعتزلكمحفياً و   حفياً وأعتزلكم 47
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 48
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بدعا ؛ بدعا بدعاءِ  48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نبياً ووىبنا وىبنانبياً و   نبياً ووىبنا 49
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرٱعلياً و  ذكرٱعلياً و   ذكرٱعلياً و  50
 باإلمالةِموِسىِ  ى  موس 51

مخلصاً وكاف ؛ نبياً  51
 وناديناه

كاف ؛ مخلصاً و  
 ناديناهنبياً و  

مخلصاً وكاف؛ 
 نبياً وناديناه

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ااَليمن اأْلَيمن 52
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نجياً ووىبنا وىبنانجياً و   نجياً ووىبنا 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرٱو نبياً  ذكرٱو  نبياً  ذكرٱو نبياً  53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نبياً وكاف نبياً و كاف نبياً وكاف 54
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرٱمرضياً و  ذكرٱمرضياً و   ذكرٱو مرضياً  55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نبياً ورفعناه رفعناهنبياً و   نبياً ورفعناه 56

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علياً اْولػ ئ   علياً ُأْولػ ئ  57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) معاً   عليِهم 58

نوٍح ومن ؛ سجداً  58
 وبكياً 

من ؛ نوٍح و  
 بكياً سجداً و  

نوٍح ومن ؛ 
 سجداً وبكياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أو القصروقفاً: تسهيل الهمزة مع المد  ــيلإسراىْْْو إسرآئيلو  58
 باإلمالةِىِ ـتتلِِ ى  تتل 58
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ءايات عليهْم ءاتات 58
 بكسر الباء وبِػكياً  وبُػكياً  58

59 
خلٌف َأضاعوا ؛ غياً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خلٌف َاضاعوا ؛ غياً ِاال  ِإال
  لخلف سكت يُزادو نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امن•وءامن ؛ و وءامن 60
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لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  60
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ماتياً  مْأتياً  61

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق  وصبًل: لحمزة لغواً ِاال لغواً ِإال 62
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

62 
سبلماً ولهم ؛ بكرًة 

 وعشياً 
لهم ؛ سبلماً و  
 عشياً بكرًة و  

سبلماً ولهم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بكرًة وعشياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تقياً وما ماتقياً و   تقياً وما 63

 وااَلرض واأْلَرض 65
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 إدغاـ صغير لحمزة ىل ت علم ىْل تَعلم 65
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سمياً ويقوؿ سمياً و يقوؿ سمياً ويقوؿ 65

نساف 66 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 : لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذا•َأِءذا ؛ أَ  َأِءذا 66

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حياً َاوال حياً َأوال  66
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بفتح الذاؿ والكاؼ مع تشديدىما يذ ك ر يْذُكر 67

نساف 67 لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  67
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شيعٍة اَيهم شيعٍة أَيهم 69
  لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيهْم أشد أيهْم أشد 69

ِىِ ـىْمِأولِِ ى  ىْم أول 70
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 

 في ) أولى    مطلقاً  باإلمالة، و السكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صلياً وإف صلياً و إف صلياً وإف 70
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منُكْم ِإال المنُكْم إِ  71
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جثياً وإذا إذاجثياً و   جثياً وإذا 72



 فرش الجزء السادس عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 469      

 

 

 باإلمالةِىِ ـتتلِِ ى  تتل 73

ضم الهاء مطلقاً، وبين اللفظين وصبلً  ءاياتنا مْ عليهُ  ْم ءاياتناعليهِ  73
 لسكتووقفاً لحمزة التحقيق ويُزاد لخلف ا

مقاماً وأحسن ؛ ندياً  73
 وكم

أحسن ؛ مقاماً و  
 كمندياً و  

مقاماً وأحسن 
 ندياً وكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 74
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزادتحقيق مطلقًا: لحمزة ال ىْم أحسن ىْم أحسن 74
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أثاثاً ورئياً  أثاثاً و رئياً  أثاثاً ورئياً  74

 ورييا؛  وري ػا ياً ءْ ور  74
وىو  وقفاً: بإبداؿ الهمزة ياًء مع إدغامها

 إظهارىاالمقدـ، أو 
 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 75

مكاناً وأضعف ؛  75
 جنداً ويزيد

ناً و أضعف ؛ مكا
 جنداً و يزيد

مكاناً وأضعف 
 جنداً ويزيد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 عليها وقفال لدىباإلمالة ِىىدِِ ىدىً  76

ىدًى والباقيات ؛  76
 ثواباً وخير

الباقيات؛ ىدًى و  
 خيرثواباً و  

 ىدًى والباقيات
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ثواباً وخير

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرداً اَفرءيت مرداً َأفرءيت 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أفر أفرءيت 77
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 77
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلِْلوتنيْ؛ْاْلوتني وتينألُ  77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مااًل وولداً  مااًل و ولداً  وولداً  ماالً  77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولداً َاطلع ولداً َأطلع 77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الواو الثانية، وسكوف البلـ وُوْلداً  وَوَلداً  77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رثومداً ون مداً و نرثو مداً ونرثو 79
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتينا ويْأتينا 80
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فرداً واتخذوا اتخذوافرداً و   فرداً واتخذوا 80
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 82

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ضداً اَلم ضداً أَلم 82
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْتـْوزىم تؤزىم 83
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تؤزىْم أزاً  تؤزىْم أزاً  83

مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين  ْم ِإنماعليهُ  ْم ِإنماعليهِ  84
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عداً يـو عداً ي ـو داً يـوع 84
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وفداً ونسوؽ وفداً و نسوؽ وفداً ونسوؽ 85
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عهداً وقالوا عهداً و قالوا عهداً وقالوا 87
 ، وسكوف البلـبضم الواو ُوْلداً  َوَلداً  88

ػيتملق لقْد ِجئتم 89 قرأ بإبداؿ  :وقفاً إدغاـ صغير لحمزة؛ و  د جِّ
 ياءً الهمزة 

 شيئاً ِاداً  شيئاً ِإداً  89

في لفظ )شيئاً  وصبًل: لحمزة السكت 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

بنوف ساكنة بدؿ التاء، مع كسر وتخفيف  يْنفِطرف يَتفط رف 90
 الطاء، واإلخفاء وترقيق الراء جلي

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 90
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىداً َاف ىداً َأف 90
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 بضم الواو، وسكوف البلـ ُوْلداً  َوَلداً  91
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولداً وما ولداً و ما ولداً وما 91
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتخذ أف ي تخذ أف يتخذ 92
 ، وسكوف البلـبضم الواو ُوْلداً  َوَلداً  92

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولداً ِاف فولداً إِ  92
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 93
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِاىملقَدَِاحصِِ لقْد َأحصاىم 94
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادزة نقل وتحقيق وقفاً: لحم
 مطلقاً ، وبإمالة )أحصاىم  سكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عداً وكلهم عداً و كلهم عداً وكلهم 94
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وكلهْم ءاتيو وكلهْم ءاتيو 95

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فرداً ِاف فرداً ِإف 95
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

بفتح التاء وسكوف الباء، وضم وتخفيف  لَتْبُشر لُتَبشِّر 97
 الشين، وال تخفى القلقلة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لداً وكم كملداً و   لداً وكم 97

وكْم َأىلكنا ؛ مْن  98
 َأحٍد ؛ َأحٍد َأو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكَم َاىلكنا ؛ مَن َاحٍد ؛ َأحٍد َاو
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة ىل ت حس ىْل ُتحس 98

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  وِِــ ِِركزاً  اهلل ركزاً * بسم 98
 حفص فلو اإلقبلب
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 ( سورة طو 20) 
 

 والهاءبإمالة الطاء ِوِِــ ِِ طو 1
 وقفاً: بحذؼ الهمزة مع نقل حركتها القَراف القرءاف 2
 باإلمالةِىِ لتشقِِ ى  لتشق 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خشِِـملنِيِىِ خشِِـملنِيِ  ى  لمن يخش 3
 باإلمالة ِىِ خشِِـي ى  يخش 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 4
  والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل

 باإلمالة ِىِ الُعلِِ ى  الُعل 4
 باإلمالة ِىِ استوِِ ى  استو  5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 6
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ الثرِِ ى  الثر  6
 الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيل، و باإلمالةِىِ خفِِْاْْو؛ِِىِ وأخفِِ ى  وأخف 7

 •ااَلسما؛  ااَلسما سماءُ اأْلَ   8

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
 لحمزة خمسة القياس

 باإلمالة ِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 8

 اكاَتِِىَل  ىْل أَتاؾ 9
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادحمزة نقل وتحقيق وقفاً: ل
 )أتاؾ  مطلقاً ، وبإمالة سكت

 باإلمالة موِسىِ  ى  موس 9
 وقفاً: تسهيل الهمزة؛ و لراء والهمزةابإمالة ِاءِِرِِ رءا 10

، ولو في الهمزة وصبًل: ضم ىاء الكناية ألىلوُ  ألىلوِ  10
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ْو ؛ أَو َاجدقبٍس اَ  قبٍس َأْو ؛ أْو َأجد  10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لدى الوقف عليها باإلمالةِىىدِِ ىدىً  10
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 باإلمالة ِاىاأتِِ أتاىا 11
ِيــ موسِِ ى  موسػيػ   11  باإلمالةِى 
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِى وِِ طوىً  12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طوًى وأنا طوًى و أنا طوًى وأنا 12

 وأن ػا وأنَا 13
وقفًا:  بتشديد النوف، ولو في الهمزة
 التحقيق أو التسهيل

 بنوف مفتوحة بدؿ التاء الثانية بعدىا ألف اخترنَاؾ اخترُت  13
 باإلمالة ِىِ يوحِِ ى  يوح 13

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءاتيٌة اَكاد ءاتيٌة َأكاد 15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ لتجزِِ ى  لتجز  15
 باإلمالة ِىِ تسعِِ ى  تسع 15
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 16
 باإلمالة ِىِ فتدِِ؛ِِاهىوِِ ى  فترد؛  ىواه 16
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   17
 يفيو ألنو واو  ال إمالة عصاي عصاي 18

 ؛ أتوكوُ  أتوكـوْْأتوكا ؛  أتوكُؤا 18

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ
 بإسكاف الياء وصبًل ووقفاً  وليْ  وليَ  18
 الهمزة وقفاً: تسهيلْمــْــارب اربػػمػػٔ  18
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  18
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   19
 الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيل؛ و باإلمالةِاىالقِِْاْف؛ِِاىافألقِِ فألقاىا 20
 باإلمالة ِىِ تسعِِ ى  تسع 20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و الةباإلمِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلول 21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ بيضا بيضاءَ  22

 ُسػِو ؛ ُسػوِّ  ُسػوءٍ  22

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف مزة إبداؿ اله، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

22 
سوٍء َءايًة ؛ َءايًة 

 ىِ اخرِِايًة ؛ َءايًة –سوٍء  ى  ُأخر 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً   ى  ر إمالة )أخب، و سكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتنا–مَن  مْن ءاياتنا 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ الكبِِ ى  الكبر  23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذىِب ِالى اذىْب ِإلى 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ  غِِ ى  غط 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يمَن َاىل يمْن َأىل 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً ونذكرؾ نذكرؾكثيراً و   كثيراً ونذكرؾ 33

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كثيراً ِان  كثيراً ِإن  34
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُد اوتيت قْد ُأوتيت 36
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  سػول  سػؤل  36
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   36

 ىِ اخرِِمرًة  ى  مرًة ُأخر  37
لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً   ى  ، وبإمالة )أخر سكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ َاوحينا إْذ َأوحينا 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 



 فرش الجزء السادس عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 475      

 

 

 باإلمالة ِىِ يوحِِ ى  يوح 38
 دؿ الهمزة ألفاً وقفاً: أب ياخذه يْأخذه 39
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت مشي ؛ فلبثت   إْذ َتمشي ؛ فلبْثتَ  40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل َادلكم ىْل َأدلكم 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

من يكفلو ؛ قدٍر  40
 ى  موسػيػ  

كفلو ؛ قدٍر من ي  
 ىِ ــ موسِِـيِ 

من يكفلو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىِ يــ موسِِ قدرٍ 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيػت جئػت 40
 باإلمالةِىِ ـموسِِيِـ  ى  موسػيػ   40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذىَب اَنت اذىْب أَنت  42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً : التحقيق أو وقفاً  بآياتي ؛ بَياياتي بآياتي 42
 باإلمالة ِىِ  غِِ ى  طغ 43
 باإلمالة ِىِ خشِِـي ى  يخش 44

 أف يفرط ؛ أف يطغى   45
أف ي فرط ؛ أف 

 ىِ طغِِيِ 
أف يفرط ؛ أف 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىِ يطغِِ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاف أْو َأف 45
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يطغِِ ى  يطغ 45
  وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ رِِْاْو؛ِِىِ وأرِِ ى  وأر  46
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتياه فْأتياه 47
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 47
ػيناؾ قْد ِجئناؾ 47  ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً و إدغاـ صغير،  قد جِّ
 بداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو اإل ايةيَػبآية ؛ بػ بآية 47
 باإلمالة ِىِ هدِِـال ى  الهد 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُد اوحي قْد ُأوحي 48
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ ـوتولِِ ى  وتول 48
 باإلمالةِىِ موسِِيــ  ى  موسػيػ   49
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 باإلمالةِىِ أعطِِ ى  أعط 50

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  50

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
إلسكاف للوقف مع اإلسكاف، إبداؿ ا

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
  ثم اإلسكاف للوقف مع الرـو

 باإلمالة ِىِ ىدِِ ى  ىد 50

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلول 51
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لوقف عليهالدى ا باإلمالةِىينسِِ ينسى 52

 ااَلرض اأْلَرض 53
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

مهداً وسل  ؛ سببلً  53
 وأنزؿ

سل  ؛ مهداً و  
 أنزؿسببًل و  

مهداً وسل  ؛ 
 سببًل وأنزؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ياسوقفاً: لحمزة خمسة الق •السما ؛ السما السماءِ  53
 باإلمالة ِىِ ـشتِِ ى  شت 53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وارعَوا اَنعامكم وارعْوا أَنعامكم 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنعامُكْم ِإف أنعامُكْم ِإف 54
 قيق أو التسهيلوقفاً: التح ػايات•آليات ؛ لػ آليات 54
 أو اإلبداؿ ياء وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْولي ؛ لِػيُػْولياِلْْأِلُْولي ؛  أِلُْولي 54
  باإلمالةِىِ النهِِ ى  النه 54

 ىِ اخرِِتارًة  ى  تارًة ُأخر  55
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وقفاً   وصبًل و ى  في )أخر وباإلمالة 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَريناه ولقْد َأريناه 56
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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  وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـِبِْاْو؛ِِىِ ـوأبِِ وأبى   56
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  أجيػتنا أجػئتنا 57

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امَن اَرضن مْن َأرضنا 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   57
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فلناتين  فلنْأتين  58
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِىُسوِِ ُسوىً  58
 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ وأف يحشر وأف ي حشر وأف يحشر 59
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِىضحِِ ضحىً  59
 باإلمالةِىِ ـفتولِِ ى  فتول 60
  باإلمالةِىِ ـأتِِ ى  أت 60
 باإلمالة موِسىِ  ى  موس 61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعذاٍب وقد قدبعذاٍب و   بعذاٍب وقد 61
 باإلمالة ابخِِ خاب 61
 لئلمالة قيق الراءتر  وال يخفى، باإلمالةِىِ افتِِ ى  افتر  61
  باإلمالةِىِ النجوِِ ى  النجو  62
 بفتح النوف مع التشديد قالوا إف   قالوا إفْ  63
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجاكم خرجاكمأف ي   أف يخرجاكم 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَرضكم مْن َأرضكم 63
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  باإلمالةِىِ ـمثلِِـال ى  المثل 63
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً، ابتداًء: كحفص  ثم  اتوا  ئتواٱثم   64
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صفاً وقد قدصفاً و   صفاً وقد 64

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقَد اَفلح وقْد َأفلح  64
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  باإلمالةِىِ استعلِِ ى  استعل 64
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   65
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 ىِ اَلقِِمَن  ى  مْن أَلق 65
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 مطلقاً   ى  ، وبإمالة )ألقسكت

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَلقوا بْل أَلقوا 66
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  سحرىْم أنها سحرىْم أنها 66
  باإلمالةِىِ تسعِِ ى  تسع 66
 باإلمالة موِسىِ  ى  موس 67

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تخِف ِان  تخْف ِإن  68
 لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادووصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 68
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بفتح البلـ، وتشديد القاؼ  تَلق ف تْلَقف 69
 بكسر السين وسكوف الحاء وحذؼ األلف ِسْحر َساِحر 69
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ سحٍر وال السحٍر و   ساحٍر وال 69
  باإلمالةِىِ أتِِ ى  أت 69
 باإلمالة موِسىِ ِو ى  وموس 70

 امنتم•ءأامنتم ؛ ء َءامنتم 71

بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثبلث ىمزات 
)أأأمنتم  فاألولى لبلستفهاـ اإلنكاري وىي 
محققة، والثانية ىمزة أفعل وىي محققة 

ة أيضًا، والثالثة فاء للكلمة وىي مبدل
وقفاً: التحقيق أو أما لجميع القراء، 
 في الهمزة الثانية التسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذف –أَف  أْف َءاذف   71
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لُكْم ِإنو لُكْم ِإنو 71

71 
خبلٍؼ وألصلبنكم ؛ 

 ى  ذاباً وأبقع

خلٍفِ
ألصلبنكمِ؛ِوِ 

ِىِ أبقِِعذاباًِوِ 

خلٍفِ
وألصلبنكمِ؛ِ

ِىِ عذاباًِوأبقِِ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ بقِِْاْْو؛ِِىِ وأبقِِ ى  وأبق 71



 فرش الجزء السادس عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 479      

 

 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نوثرؾ ؾثر نؤْ  72
 بتسهيل مع مد أو قصرباإلمالة، ووقفاً:  نااءجِِ َجاءنا 72

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قاٍض ِانما قاٍض ِإنما 72
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 72
 فيها ال إمالة خطايانا خطايانا 73
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِوأبِقىِ خرٌيِِىِ أبقِِوِ خرٌيِ خيٌر وأبقى   73
  وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ باإلمالةِىِ بقِِْاْْو؛ِِىِ وأبقِِ وأبقى   73
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يأت أتمن ي   من يأت 74
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت 74
  باإلمالةِىِ ـحاِِـي يحيى   74
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتو يْأتو 75
 واواً بدؿ الهمزة وقفاً: أ مومناً  مْؤمناً  75
  باإلمالةِىِ العلِِ العلى   75

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهارُ  76
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  76
  باإلمالةِىِ تزكِِ تزكى   76

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت ولقَد َاوحينا ولقْد أوحينا 77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة موِسىِ  موسى   77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف اسر أْف َأسر 77
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بسكوف الفاء وحذؼ األلف تخفْ  تخاؼُ  77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والدركاً  الدركاً و   دركاً وال 77
  باإلمالةِىِ خشِِـت تخشى   77
 باإلمالةِىِ ىدِِ ىدى   79
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 80
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَنجيتُػكم قْد أَنجيناكم 80
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف أنجيتُػكم اكمػنَ أنجي 80

 وواعدت كم وواعدناكم 80
بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف، 

 وال يخفى إدغاـ الداؿ في التاء

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليمن اأْلَيمن 80
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  الةباإلمِىِ والسلوِِ والسلوى   80
 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف رزقُتكم رزقَناكم 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يحلل حللومن ي   ومن يحلل 81
 باإلمالة ِىِ ىوِِ ىوى   81
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امن•وءامن ؛ و وءامن 82
 باإلمالةِىِ اىتدِِ اىتدى   82
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   83
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أوالء ىْم أوالء 84
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوال ؛ أوال أوالءِ  84
  باإلمالةِىِ لتضِِ ى  لترض 84
 باإلمالة موِسىِ  موسى   86

ـْ  86 حسناً َأفطاَؿ ؛ أ
ـَ اَردتم َأردتم ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حسناً َافطاَؿ ؛ أ

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أردتْم أف أردتْم أف 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يحل حلأف ي   أف يحل 86
 بضم الميم بُملكنا بَملكنا 87
ػلنا 87  يمبفتح الحاء والميم مع عدـ تشديد الم َحػَمػلنا ُحػمِّ
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىألقِِ ألقى 87
 باإلمالة موِسىِ  ى  موس 88
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 89
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89 
قوالً وال ؛ ضراً وال ؛ 

 نفعاً ولقد
ال ؛ ضراً قوالً و  

 لقدال ؛ نفعاً و  و  

قوالً وال ؛ 
ضراً وال ؛ 
 نفعاً ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة موِسىِ  ى  موس 91
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتهمْاْر رأيتهم 92
 بكسر الميم، ووقفًا: بتسهيل الهمزة يبنؤِـّ  يبنؤـ   94
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  بػراسيتاخذ ؛  بػرأسي؛  تْأخذ 94
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 94
 دؿ الياءبالتاء ب تبصروا يبصروا 96

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَثر مْن أَثر 96
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة فنبذت ها فنبْذتُها 96
 لخبلد إدغاـ الباء في الفاء إف  فاذىب ف   فاذىْب فَإف   فاذىْب فَإف   97

وانظْر ِإلى ؛ نسفاً  97
 ِإنما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِر ِالى ؛ نسفاً ِانماوانظ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  98
  وقفًا: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنباء مْن أَنباء 99
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أنبا ؛ أنبا أنباءِ  99
 إدغاـ صغير لحمزة قد س بق قْد َسبق 99

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيناؾ–وقَد  وقْد َءاتيناؾ 99
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاعرضمَن  مْن َأعرض 100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وسا وساءَ  101
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حمبًل يـو ـوحمبًل ي   حمبًل يـو 101
ػذ 102  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قاً يتخافتوفزر  تخافتوفاً ي  زرق زرقاً يتخافتوف 102
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم ِإف ؛ لبثتْم إال بينهْم ِإف ؛ لبثتْم إال 103
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 إدغاـ صغير لحمزة لبثت م لبْثُتم 103

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طريقًة ِاف طريقًة ِإف 104
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 إدغاـ صغير لحمزة لبثت م لبْثُتم 104
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لبثتْم إال لبثتْم إال 104
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يوماً ويسألون  يسألون يوماً و   يوماً ويسألون  104
 ؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً: حذ ويَسػلون  ػلون ويسػٔ  105
  باإلمالةِىِ ترِِ ى  تر  107

عوجاً وال ؛ أمتاً  107
ػذ  يومػىِٕ

ال ؛ أمتاً عوجاً و  
ػذي    ومػىِٕ

عوجاً وال ؛ 
ػذأمتاً   يومػىِٕ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ػذ 108  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

ػذٍ  108 يتبعوف ؛  يومػىِٕ
ػذيومػىمساً   ىِٕ

ػذٍ  تبعوف ؛ ي   يومػىِٕ
ػذي  ىمساً   ومػىِٕ

ػذٍ  ؛ يتبعوف يومػىِٕ
ػذىمساً   يومػىِٕ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلصوات اأْلَصوات 108
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ػذ 109  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَذف فمْن َأذ 109
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوالً يعلم علمقوالً ي   قوالً يعلم 109
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علماً وعنت عنتعلماً و   علماً وعنت 110
 باإلمالةِابخِِ خاب 111
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظلماً ومن منظلماً و   ومنظلماً  111

112 
ومن يعمل ؛ ظلماً 
 وال ؛ ىضماً وكذل 

عمل ؛ ومن ي  
ال ؛ ظلماً و  
 كذل ىضماً و  

ومن يعمل ؛ 
ظلماً وال ؛ 
 ىضماً وكذل 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 112
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراناً  قرءاناً  113
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عربياً وصر فنا صر فناعربياً و   عربياً وصر فنا 113
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـفتعالِِ فتعالى 114
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها بالقَراف بالقرءاف 114

أف يقضى  ؛ علماً  114
 لقدو 

؛  ىِ قضِِيُّأف 
 لقدعلماً و  

؛  ىِ يقضِِأف 
 علماً ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ يُقضِِ يُقضى   114
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عزماً وإذ إذعزماً و   عزماً وإذ 115
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  آلدـ ؛ لَيادـ آلدـ 116
 باإلمالةِىِ ـأبِِ أبى   116
 باإلمالة ِىِ فتشقِِ فتشقى   117
 باإلمالة ِىِ تعرِِ تعرى   118
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ن اْْوأَن  ؛ و وأَن  119

 ؛ تظموُ  تظمـوْْتظَما ؛  تظَمُؤا 119

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ الهمز  ة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 
 باإلمالة ِىِ تضحِِ تضحى   119

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل َادل  ىْل َأدل  120
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ يبلِِ يبلى   120

، حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها: وقفاً  سَواتهما ؛ سو اتهما سوءاتهما 121
 أو إبدالها واواً ثم إدغاـ ما قبلها فيها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من ورؽ رؽمن و   من ورؽ 121
 باإلمالةِىِ وعصِِ وعصى   121
 باإلمالة ِىِ فغوِِ فغوى   121
 باإلمالة ِاهاجتبِِ اجتباه 122
 باإلمالة ِىِ وَىدِِ وَىدى   122
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينكم ينكميْأت 123
 عليهاباإلمالة لدى الوقف ِىىدِِ ىدىً  123
 فيها ألنها مستثناه ال إمالة ىداي يىدا 123
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 باإلمالة ِىِ يشقِِ ى  يشق 123

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاعرض مْن َأعرضو  124
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضنكاً ونحشره نحشرهضنكاً و   ضنكاً ونحشره 124
 باإلمالةِىِ أعمِِ أعمى   124
 باإلمالةِىِ أعمِِ أعمى   125
 باإلمالة ِىِ تُنسِِ نسى  تُ  126

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاسرؼ مْن َأسرؼ 127
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 127
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 127

 ااَلخرة  ة اآْلخر  127
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ بقِِْاْْو؛ِِىِ وأبقِِ وأبقى   127

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 128
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مساكنهْم ِإف مساكنهْم إف 128
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 128
 أو اإلبداؿ ياء وقفاً: التحقيق أو التسهيل ْولي ؛ لِػيُػْولياِلْْ أِلُْولي ؛ أِلُْولي 128
 باإلمالة ِىِ النهِِ النهى   128
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لزاماً وأجل أجللزاماً و   لزاماً وأجل 129
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  129

لخلف سكت،  ادويُز وصبًل: لحمزة تحقيق  اناء-ومَن  ومْن َءاناء 130
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ؛ ءانايِ  ىْْءانا ؛ ءانا ءانائِ  130

تسعة أوجو: خمسة القياس،  فاً: لحمزةوق
باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها، اإلبداؿ ياء تسكن للوقف مع 

قبلها، اإلبداؿ ياء  التوسط في األلف التي
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 قبلها مع رـو كسرة الياء

  باإلمالةِىِ ترضِِ ترضى   130
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 131
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىِ وأبقِِخيٌر  ىِ أبقِِوِ خيٌر  ى  خيٌر وأبق 131
  وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ بقِِواْْ؛ِِىِ وأبقِِ أبقى  و  131
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر وْأمر 132

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأمَر َاىل  وْأمْر َأىل  132
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قل حركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ون ػػُل نسَ  ػُل نسػػػٔ  132
  باإلمالةِىِ للتقوِِ للتقوى   132
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينا يْأتينا 133
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •بآية ؛ بػ بآية 133
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً بدؿ التاء، و  بالياء يأتهم تأتهم 133

لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لحباإلمالة، و ِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   133
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنا ولْو أَنا 134
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  باإلمالةِىِ خزِِـون ونخزى   134

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصحاب مْن َأصحاب 135
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 135
 وقفاً  باإلمالةِىِ اىتدِِ اىتدى   135
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لبللتقاء  يحذؼ األلفعند وصل السورتين ِٱهتدىِٱقرتب ىتدى * بسم اهللٱ 135
 الساكنين
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 ( سورة األنبياء 21) 
 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 2

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  محدٍث ِاال محدٍث ِإال 2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىالنجوِِ النجوى 3
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  توفأمثلُكْم أفت مثلُكْم أفتْأتوف 3
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  أفتاتوف فأفتْأتو  3
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  4

 وااَلرض واأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِاهافتِِ افتراه 5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتنافل يْأتنافل 5
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ية ؛ بَيايةبآ بآية 5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولوف اأْلَولوف 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍة َاىلكنا قريٍة َأىلكنا 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  نوفيوم يْؤمنوف  6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ يُوحِِرجالًِِىِ وحِِيُّرجالًِ نُوِحيرجااًل  7

وأبدؿ الياء  بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاءِىِ ـِـيُوحَِ نُوِحي 7
 باإلمالة، و األخيرة ألفاً 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 7
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وافَسػػل ػػلوافسػػٔ  7
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوف يْأكلوف 8
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَنزلنا لقْد أَنزلنا 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ذكرُكْم أفبل ْم أفبلذكرُك 10
 بإدغاـ التاء في الظاء كانت ظ المة كانْت ظَالمة 11
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأنػشأنا ظالمةً  أنػشأناو   ظالمةً  وأنػشأنا ظالمةً  11
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  وأنشػانا وأنػشأنا 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-قوماً  نقوماً َءاخري 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  باسػنا بػأسنا 12
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ُتَسلوف ػػلوفُتسػٔ  13
 باإلمالةِمدعواىِِ دعواىم 15
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿوقفاً:  السما السماءَ  16

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاردنا لْو َأردنا 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  زاىٌق ولكم لكمزاىٌق و   زاىٌق ولكم 18

 وااَلرض واأْلَرض 19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

سكت،  لخلف ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءالهٌة ِاال ءالهٌة ِإال 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ُيَسل ؛ ُيَسلوف لوفػػػػٔ ل ؛ ُيسػػػٔ ُيس 23
 أسكن حمزة ياء اإلضافة معيْ  معيَ  24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 24
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ارتضِِ ى  ارتض 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يقل قلومن ي   ومن يقل 29
  لخلف السكت دويُزامطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم ِإني منهْم ِإني 29

 وااَلرض واأْلَرض 30
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءِ  30

 َشِي ، شيِّ  َشيءٍ  30

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حيٍّ اَفبل حيٍّ َأفبل 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف  30

 ااَلرض اأْلَرض 31
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  32
 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا محفوظاً وىم محفوظاً و ىم محفوظاً وىم 32

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتها-عَن  عْن َءاياتها 32
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلٍ  يسبحوف فلٍ  ي سبحوف فلٍ  يسبحوف 33
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي فتنًة وإلينا فتنًة وإلينا فتنًة وإلينا 35
 قفاً: تسهيل الهمزةو و  ،إمالة الراء والهمزةبِاكءِِرِِ رءاؾ 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتخذون  إف ي تخذون  إف يتخذون  36

 ىزؤاً َاىذا ىزواً َأىذا 36

وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز قرأ )ىزواً  
وجهاف: بحذؼ الهمزة فوقفاً أما  ،الواو

سكاف الزاي ونقل حركتها للزاي أو بإ
وصبًل: وبين اللفظين ، وبإبداؿ الهمزة واواً 

لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

نساف 37  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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  لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  سأوريُكْم ءاياتي سأوريكْم ءاياتي 37
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عن وجوىهم عن و جوىهم عن وجوىهم 39
 وصبًل: ضم حمزة الهاء وجوىُهم النار وجوىِهم النار 39
 أدغم حمزة البلـ في التاء بل ت أتيهم بْل تَأتيهم 40
 بدؿ الهمزة ألفاً وقفاً: أ تاتيهم تْأتيهم 40
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  ستهزيٱ ستهزَئ ٱ 41
 باإلمالةِقافحِِ فحاؽ 41

 يستهزءوف 41
؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز

 يستهُزوف
و: تسهيل الهمزة، أو إبدالها وقفاً ثبلثة أوج

 ، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزايياءً 
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ من يكلؤكم كلؤكممن ي   من يكلؤكم 42
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيكلـوْكم يكلؤكم 42
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم ءالهة لهْم ءالهة 43

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  44
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

، تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى وقفاً:  ىم•ابا•و؛  ىم•وءابا وءاباءىم 44
 وفي الثانية تسهيل مع المد أو القصر

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ناتي نْأتي 44

 ااَلرض اأْلَرض 44
لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لح

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاطرافها مْن َأطرافها 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الدعا الدعاءَ  45

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  47
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وإف إفشيئاً و   شيئاً وإف 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خردٍؿ اَتينا خردٍؿ أتينا 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 48
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وضياًء وذكراً  ذكراً ياًء و  وض وضياًء وذكراً  48

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبارٌؾ اَنزلناه مبارٌؾ أَنزلناه 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 51
 لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا  53
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كنتْم أنتم كنتْم أنتم 54

 ؛تحقيق أو تسهيلاألولى : في الهمزتين وقفاً ْاباوْكم•وءاباوْكمْ؛ْو وءاباؤكم 54
 تسهيل مع المد أو القصروفي الثانية 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  أجيػتنا أجئتنػا 55

ـْ أَنت 55 ـَ اَنت أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 56
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذاً ِاالجذ جذاذاً ِإال 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لعلهْم ِإليو لعلهْم إليو 58
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآلهتنا ؛ بَيالهتنا بآلهتنا 59
 يهاباإلمالة لدى الوقف علِىـفتِِ فتىً  60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فتًى يذكرىم فتًى ي ذكرىم فتًى يذكرىم 60
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 61
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْءأَنتْ؛ْءْانت ءأَنت 62
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآلهتنا ؛ بَيالهتنا بآلهتنا 62
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وقفاً: تحقيق الهمزة مع المد المشبع، أو ْمْ؛ْيــٰـْابراىيميــٰـإبراىي ػإبراىيميػػ   62
 تسهيل الهمزة مع المد أو القصر

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسلوىم فسئلوىم 63
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فسئلوىْم ِإف فسئلوىْم ِإف 63
  لخلف السكت ويُزادة التحقيق مطلقًا: لحمز  إنكْم أنتم إنكْم أنتم 64
 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل وسهموسهم ؛ رُ •ر رءوسهم 65

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  65
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  66
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال شيئاً و ال شيئاً وال 66
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يضركْم أؼٍ  يضركْم أؼٍ  66
 دوف تنوين كسر حمزة الفاء ُأؼِّ  ُأؼٍّ  67
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءالهتكْم إف ءالهتكْم إف 68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة برداً وسبلماً  برداً و سبلماً  برداً وسبلماً  69

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخسرين اأْلَخسرين 70
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لوطاً ِالى ِإلى لوطاً  71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 71
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نافلًة وكبلً  كبلً نافلًة و   نافلًة وكبلً  72
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جعلناىْم أئمة جعلناىْم أَئِمة 73
 وقفاً: تسهيل الهمزةْــمةْىْأَْ مةػىِٕ أَ  73
ػأ هدوفمًة ي  ػىِٕ أ يهدوف مةً ػىِٕ أَ  73  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مًة يهدوفىِٕ
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأمرنا ؛ بػَيمرنا بأمرنا 73
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 73
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التحقيق أو وقفاً: في الهمزة األولى ْيتااْْوإيتاْ؛ْْو وإيتاءَ  73
 ؛ وفي األخيرة ثبلثة اإلبداؿالتسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيناه-لوطاً  ولوطاً َءاتيناه 74
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

كماً وعلماً ؛ ح 74
 وعلماً ونجيناه

علماً ؛ حكماً و  
 نجيناهوعلماً و  

حكماً وعلمًا؛ 
 وعلماً ونجيناه

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْاخلباىْـــث الخبائث 74

 َسػِو ؛ َسػوِّ  َسوءٍ  74

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
حذؼ الهمزة ثم إسكاف للواو قبلها مع 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ونوحاً ِاذ ونوحاً ِإذ 76
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ نادِِ ى  ناد 76
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا نابآيات 77
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  َسػِو ؛ َسػوِّ  َسوءٍ  77
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأغرقناىْم أجمعين أغرقناىْم أجمعينف 77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا- وكبلً  وكبًل َءاتينا 79
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

حكماً وعلماً ؛  79
 وعلماً وسخرنا

علماً ؛ حكماً و  
 سخرناوعلماً و  

حكماً وعلمًا؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعلماً وسخرنا

 بالياء بدؿ التاء ليحصنكم لتحصنكم 80
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  اسػكمب بػأسكم 80

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهَل اَنتم فهْل أَنتم  80
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأمره ؛ بَيمره بأمره 81

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 81
  وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،
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 َشِي ، شيِّ  َشيءٍ  81

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
وقفًا: لحمزة أربعة أوجو: التحقيق، وقفاً: 

نقل حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم 
، إبداؿ  إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 

للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع ثم اإلسكاف 
  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يغوصوف من ي غوصوف من يغوصوف 82
 باإلمالةِىِ نادِِ ى  ناد 83
 وصبًل بإسكاف الياء، فتحذؼ للساكنين مسنيْ  مسنيَ  83
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ ضٍر وءاتيناه ضٍر و ءاتيناه ضٍر وءاتيناه 84
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 84
ِوذكرِِ ى  وذكر  84  باإلمالةِى 
 باإلمالةِىِ فنادِِ ى  فناد 87
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 88
 باإلمالةِىِ نادِِ نادى   89
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ فرداً وأنت أنتفرداً و   فرداً وأنت 89
 باإلمالةِىِ ـحاِِـي يحيى   90
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل صلحنااْْوأصلحنا ؛ و وأصلحنا 90

رغباً ورىباً ؛ ورىباً  90
 وكانوا

رىباً ؛ رغباً و  
 كانواورىباً و  

رغباً ورىباً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ورىباً وكانوا

  لخلف السكت ويُزادلقًا: لحمزة التحقيق مط أمتكْم أمة أمتكْم أمة 92

أمًة واحدة ؛ واحدًة  92
 وأنا

أمًة و احدة ؛ 
 واحدًة و أنا

أمًة واحدة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحدًة وأنا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِالينا كلٌ  كٌل ِإلينا 93
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يعمل فمن ي عمل فمن يعمل 94
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 94
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بكسر الحاء وسكوف الراء وحذؼ األلف،  وِحْرـ وَحراـ 95
 وترقيق الراء جلي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍة َاىلكناىا قريٍة َأىلكناىا 95
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما :وصبًل ووقفاً  ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 96
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حدٍب ينسلوف حدٍب ي نسلوف حدٍب ينسلوف 96

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شاخصٌة اَبصارىا شاخصٌة أَبصارىا 97
  لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  99
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زفيٌر وىم ىمزفيٌر و   زفيٌر وىم 100
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  نالحس 101

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اشتهَت اَنفسهم اشتهْت أَنفسهم 102
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلكبر اأْلَكبر 103
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لةباإلماِاىموتتلقِِ وتتلقاىم 103
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  104
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػدانا بػدأنػا 104
 بضم الزاي الُزبور الَزبور 105

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 105
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؼ وصبلً للساكنينبإسكاف الياء، فتحذ عباديْ  عباديَ  105

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما ؛ فهَل اَنتم قْل ِإنما ؛ فهْل أَنتم 108
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 108
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إلػ هكْم إلػ و إلػ هكْم إلػ و 108
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػٌو واحدإلػػ   ػػٌو و احدإلػػ   ػػٌو واحدػ  إلػ 108
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فقْل َءاذنتكم ؛ وإْف  109
 َأدري ؛ أقريٌب أـَ  

اذنتكم ؛ وإَف َادري ؛ –فقَل 
 أقريٌب اَـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قفاً: لحمزة خمسة القياسو  •سوا ؛ سوا سواءٍ  109
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سواٍء وإف سواٍء و إف سواٍء وإف 109

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَف اَدري ؛ متاٌع ِالى وإْف َأدري ؛ متاٌع ِإلى 111
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ُقْل ر بِّ  قَاَؿ َربِّ  112
، وحذؼ األلف وسكوف البلـ، بضم القاؼ

 وال يخفى إدغاـ البلـ في الراء
 

 ( سورة الحج 22) 
 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربكْم إف ربكْم إف 1

 َشُي ، شي   َشيءٌ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو وقفاً: نقل التحقيق، وقفاً: 

م إسكاف الياء حركة الهمزة إلى الياء ث
، النقل مع  للوقف، النقل مع الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  التي قبلها فيها مع اإلشماـ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم يـو ي ـو عظيمٌ  عظيٌم يـو 1
 عليها باإلمالة لدى الوقفِىوترِِ وترى 2

ِ؛ِبَسْكرَِِسْكرِِ ى  بُسكار  ى  ؛ُسكار  2 ِى  ِى 
بفتح السين وسكوف الكاؼ دوف ألف، 

 وباإلمالة 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شديٌد ومن شديٌد و من شديٌد ومن 2

3 
من يجادؿ ؛ علٍم 

 عويتب
من ي جادؿ ؛ 
 علٍم و يتبع

من يجادؿ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علٍم ويتبع

 باإلمالةِهتولِِ تواله 4
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5 
مخلقٍة وغير ؛ من 

؛ من يُرد  ؛  يُتوفى  
 شيئاً وترى

غير ؛ مخلقٍة و  
؛ من  توِفِ ـيُّمن 

 ىترِِوِ رد  ؛ شيئاً ي  

؛  مخلقٍة وغير
؛ من  يُتوِفِ من 

 وتِرىاً يُرد ؛ شيئ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااَلرحاـ ؛ ااَلرض اأْلَرحاـ ؛ اأْلَرض 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  5
 عليها باإلمالة لدى الوقفِىىِ؛ِوترِِمسمِِ وترى؛  مسمىً  5
 باإلمالةِىِ ـيُتوفِِ توفى  يُ  5

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  5
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  5
 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 6

 َشِي ، شيِّ  َشيءٍ  6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوحقيق، وقفاً: الت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر وأف   أف  قديٌر و   قديٌر وأف   6

من يجادؿ ؛ علٍم  8
 وال ؛ ُىدًى وال

جادؿ ؛ من ي  
ال ؛ ُىدًى علٍم و  

 الو  

من يجادؿ ؛ 
علٍم وال ؛ 
 ُىدًى وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 عليها الوقف باإلمالة لدىِىىدِِ ىدىً  8
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خزيٌّ ونذيقو نذيقوخزيٌّ و   خزيٌّ ونذيقو 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يَعبد من ي عبد من يَعبد 11

فإْف َأصابو ؛ وإْف  11
لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فإَف َاصابو ؛ وإَف َاصابتو أصابتو

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 وقفاً: تسهيل الهمزةْٱطمـْان طمأفٱ 11
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة  ة واآْلخر  11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لبيس ؛ ولبيس لبئس ؛ ولبئس 13
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 باإلمالةِىِ ـمولِِـال المولى   13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن ينصره لن ي نصره لن ينصره 15
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 15

لخبلد  ويُزادسكت وصبًل: لحمزة ال ة وااَلخر  ة واآْلخر  15
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بسبٍب ِالى بسبٍب ِإلى 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  15

 بيناٍت وأف ؛ من يريد 16
أف ؛ من بيناٍت و  
 ريدي  

بيناٍت وأف ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يريد

 وقفاً: وجهاف: تسهيل الهمزة، أو حذفهاْــنيْ؛ْوالصابنيْــْوالصابـ ينػػػػٔ والصاب 17
 باإلمالةِىِ والنصارِِ ى  النصار و  17

 شيِّ  ؛َشِي  َشيءٍ  17

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 لحمزة أربعة أوجو: نقلالتحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  للوقف، النقل مع الرـو

مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع 
اإلسكاف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 

  التي قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهيٌد اَلم شهيٌد أَلم 17
  لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 18
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يُهن ومن ي هن ومن يُهن 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مكرـٍ ِاف مكرـٍ ِإف 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناٍر يصب ناٍر ي صب ناٍر يصب 19
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 وقفاً: وجهاف: تسهيل الهمزة، أو حذفها وسهم ؛ روسهم•ر رءوسهم 19
 وصبًل: ضم حمزة الهاء رؤوسُهم الحميم رؤوسػِهم الحميم 19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجوا خرجواأف ي   أف يخرجوا 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اعيدوا غمٍّ  ُأعيدوا غمٍّ  22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اأْلَنهار اأْلَنهار 23
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاساور ساورمْن أَ  23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

23 
ذىٍب ولؤلؤاً ؛ ولؤلؤاً 
ولباسهم ؛ حريٌر 

 وىدوا

ذىٍب و لؤلٍؤ ؛ 
ولؤلٍؤ و لباسهم ؛ 

 حريٌر و ىدوا

ذىٍب ولؤلٍؤ ؛ 
ولؤلٍؤ ولباسهم 
 حريٌر وىدوا

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير 

 ولولؤٍ  ولؤلؤاً  23

 األولىبكسر التنوين، ووقفاً: على الهمزة 
وعلى المتطرفة فلو  ،واواً مدية بإبدالها

أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة واواً مدية، إبداؿ 
الهمزة واواً مكسورة ثم تسكن للوقف ) 
، اإلبداؿ واواً  نظري  ، التسهيل مع الرـو

 مكسورة مع الرـو
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  24

 سواءٌ  سواءً  25
ووقفًا: لحمزة ، بتنوين الضم بدؿ الفتح

 خمسة القياس

 وإذ ومن يُرِْد ؛ أليمٍ  25
 رِْد ؛ أليمٍ ومن ي  
 إذو  

ومن يُرِْد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإذ أليمٍ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليم عذاٍب أَليم 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػّوانا بػّوأنا 26

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  26
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ شيئاً وطهر شيئاً و طهر شيئاً وطهر 26
 أسكن حمزة ياء اإلضافة بيتيْ  بيتيَ  26



 فرش الجزء السابع عشر                                                           القراءات العشر للػقرآف الدرر الحساف في     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 511      

 

 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ ؛ ياتين يْأتين ؛ يْأتوؾ 27

رجااًل وعلى ؛ ضامٍر  27
 يأتين

على ؛ رجااًل و  
 أتينضامٍر ي  

رجااًل وعلى ؛ 
 ضامٍر يأتين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 28
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يعظم عظمومن ي   ومن يعظم 30

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ ؛ ااَلوثاف اأْلَنعاـ ؛ اأْلَوثاف 30
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـيتلِِ ى  يتل 30
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ حنفا حنفاءَ  31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يشرؾ ومن ي شرؾ ومن يشرؾ 31
 وقفاً: تسهيل الهمزةْماـناْْفكـ فكأنما 31
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  31
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  ومن يعظم عظمومن ي   ومن يعظم 32
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىتقوِِ تقوى 32
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِىمسمِِ مسمىً  33
 بكسر السين منِسكاً  منَسكاً  34

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 34
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  إلػ هكْم إلػ وف إلػ هكْم إلػ وف 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحد إلػ وٌ  احدو   إلػ وٌ  واحد إلػ وٌ  34
 إدغاـ التاء في الجيم نوبهاوجبت ج   وجبْت ُجنوبها 36

 لن يناؿ ؛ ولكن ينالو 37
ناؿ ؛ ولكن لن ي  

 نالوي  
لن يناؿ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولكن ينالو

ِ؛ِىدِِالتقوِِ ىداكم ى  ؛التقو  37  باإلمالة ِاكمى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفوٌر اذف كفوٌر ُأذف 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بفتح الهمزة َأذف ُأذف 39
 بكسر التاء يُقاتِلوف يُقاتَلوف 39
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لخلف سكت،  ادويُز وصبًل: لحمزة تحقيق  حٍق ِاال حٍق ِإال 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

40 

أف يقولوا ؛ وبيٌع 
وصلوات ؛ وصلواٌت 
ومساجد ؛ كثيراً 
ولينصرف ؛ من 

 ينصره

أف ي قولوا ؛ وبيٌع 
و صلوات ؛ 
وصلواٌت 

و مساجد ؛ كثيراً 
و لينصرف ؛ من 

 ي نصره

أف يقولوا ؛ 
وبيٌع وصلوات  

وصلواٌت 
ومساجد ؛ 

 ولينصرف كثيراً 
 من ينصره

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 إدغاـ صغير لحمزة لهدمت ص وامع لهدمْت َصوامع 40

 ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلٌمور 41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 اتوا•وءاتوا ؛ و ؛ وأَمروا وءاتوا 41
 واَمر اْْ؛ و وأَمروا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

42 
وإف يُكذبوؾ ؛ نوٍح 
 وعاد ؛ وعاٌد وثمود

وإف ي كذبوؾ ؛ 
عاد ؛ نوٍح و  
 ثمودوعاٌد و  

؛ وإف يُكذبوؾ
نوٍح وعاد ؛ 
 وعاٌد وثمود

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لوٍط وأصحاب أصحابلوٍط و   لوٍط وأصحاب 43
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 44
 بإدغاـ الذاؿ بالتاء أخذت هم أخْذتُهم 44

ْيناْْفكـ فكأين 45

الراجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه وقفاً: 
الكلمة وإف كانت مركبة حسب األصل من 
" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 

 األصل ) راجع األصوؿ  

45 
قريٍة َأىلكناىا ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لكناىا ؛ مشيٍد اَفلمقريٍة َاى مشيٍد َأفلم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبير وبْئر 45
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معطلٍة وقصر قصرمعطلٍة و   معطلٍة وقصر 45

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل ااَلرض ؛ ااَلبصار اأْلَرض ؛ اأْلَبصار 46
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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قلوٌب يعقلوف ؛  46
 ءاذاٌف يسمعوف

عقلوف ؛ قلوٌب ي  
 سمعوفءاذاٌف ي  

 قلوٌب يعقلوف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ءاذاٌف يسمعوف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أو اَذاف أو ءاذاف 46
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليها )معاً  ىتعمِِ تعمى )معاً  46
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولن ُيخلف ولن ي خلف ولن ُيخلف 47
 بالياء بدؿ التاء يعدوف تعدوف 47
 45راجع آية الراجح التسهيل فقط، وقفاً: ْيناْْوكـ كأينو  48

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يتقريٍة اَمل قريٍة َأمليت 48
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإدغاـ الذاؿ بالتاء أخذت ها أخْذتُها 48

مغفرٌة ورزؽ ؛ كريٌم  50
 والذين

رزؽ ؛  مغفرٌة و  
 الذينكريٌم و  

مغفرٌة ورزؽ ؛  
 كريٌم والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رسوٍؿ وال الو   رسوؿٍ  رسوٍؿ وال 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نبٍي ِاال نبٍي ِإال 52
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـمنِِـت ى  تمن 52
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِىألقِِ ألقى 52

53 
مرٌض والقاسية ؛ 

 بعيٍد وليعلم
لقاسية ؛ امرٌض و  
 ليعلمبعيٍد و  

 مرٌض والقاسية 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعيٍد وليعلم

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فيومنوا فيْؤمنوا 54

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  54
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم وال المستقيٍم و   مستقيٍم وال 54
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ؛ ياتيهم يْأتيهم ؛ يهمتْأت 55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بغتًة َاو بغتًة َأو 55
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 56  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 ياءً اإلبداؿ وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا نابآيات 57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مهيٌن والذين الذينمهيٌن و   مهيٌن والذين 57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسناً وإف   إف  حسناً و   حسناً وإف   58
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُمدَخبلً يرضونو رضونوُمدَخبلً ي   ُمدَخبلً يرضونو 59
 فاً: لحمزة خمسة القياسوق •السما ؛ السما السماءِ  63

 ااَلرض اأْلَرض 63
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مخضرًة ِاف مخضرًة ِإف 63
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 64
لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض )معاً  اأْلَرض )معاً   65
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بأمره ؛ بَيمره بأمره 65
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  65
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْذنواْْبـ؛ْْبإذنو بإذنو 65
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 65
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وىو ىورحيٌم و   رحيٌم وىو 65
 فيها ال إمالة أحياكم أحياكم 66
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يحييكْم إف يحييكْم إف 66

نساف 66 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 بكسر السين منِسكاً  منَسكاً  67

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 67
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم وإف إفمستقيٍم و   تقيٍم وإفمس 67

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تعلَم َاف ؛  كتاٍب ِاف تعلْم َأف ؛ كتاٍب ِإف 70
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  70

 اَلرضوا واأْلَرض 70
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسيٌر ويعبدوف يعبدوفيسيٌر و   يسيٌر ويعبدوف 70

71 
سلطاناً وما ؛ علٌم 
 وما ؛ نصيٍر وإذا

ما ؛ سلطاناً و  
ما ؛ نصيٍر علٌم و  
 إذاو  

سلطاناً وما ؛ 
علٌم وما ؛ 
 نصيٍر وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ ـتتلِِ ى  تتل 72

مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين  عليُهْم ءاياتنا )معاً  ْم ءاياتنا )معاً عليهِ  72
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 قَل َافأنبئكم قْل َأفأنبئكم 72

 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق بين اللفظين 
خلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ل

؛ وعند الوقف على لفظ لخلف سكت ويُزاد
التحقيق أو )أفأنبئكم  لو في الهمزة الثانية 

أو  سهيلالت، وفي الهمزة الثالثة التسهيل
 اإلبداؿ ياءً 

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 72

لن يخلقوا ؛ ذباباً  73
 ولو ؛ وإف يسلبهم

خلقوا ؛ لن ي  
لو ؛ وإف ذباباً و  
 سلبهمي  

لن يخلقوا ؛ 
ذباباً ولو ؛ 
 وإف يسلبهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  73
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

75 
رسبًل ومن ؛ بصيٌر 

 يعلم
رسبًل و من ؛ 
 بصيٌر ي علم

 ومن ؛ رسبلً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيٌر يعلم

 فتح التاء وكسر الجيمب تَػْرِجع تُػْرَجع 76

 ااُلمور اأْلُمور 76
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

اجتباكم ؛ سماكم ؛  78
 ى  موالكم ؛ المول

ِاكمِ؛ِمِِـاكمِ؛ِساجتبِِ
 ىِ ـكمِ؛ِاملولِِمولِِ

 باإلمالة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أبيكْم إبراىيم أبيكْم إبراىيم 78
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  78
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتوا•وءاتوا ؛ و وءاتوا 78
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 ( سورة المؤمنون 23 )
 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَفلح قْد َأفلح 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف المْؤمنوف 1
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أزواجهْم أو أزواجهْم أو 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانكم ملكْت أَيمانكم 6
  لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ابتغِِ ى  ابتغ 7
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  7
 بحذؼ الواو )على اإلفراد  صبلتهم صلواتهم 9

نساف 12 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 الراءينبالتقليل، مع ترقيق ِرقراِ  قرارٍ  13
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  أنشػاناه أنشػأناه 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-خلقاً  خلقاً َءاخر 14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  18

 ااَلرض اأْلَرض 18
لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

التحقيق أو في الهمزة األولى وقفاً: ْنـشانااْْفأنـشاناْ؛ْف فأنػشأنا 19
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ، وفي الثانيةالتسهيل

نخيٍل وأعناب ؛   19
 كثيرٌة ومنها

نخيٍل و أعناب ؛  
 كثيرٌة و منها

نخيٍل وأعناب 
 كثيرٌة ومنها

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ  

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 19
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سينا سيناءَ  20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبَلكلين لآْلكلين 20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 21
  وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومنها كثيرةٌ  منهاو   كثيرةٌ  ومنها كثيرةٌ  21
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 21

23 
ولقْد َأرسلنا ؛ نوحاً 

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ نوحاً ِالى ؛ مِن ِالػ و ِإلى ؛ مْن ِإلػ و
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ المَلوُ  ملْْـالالمبَل ؛  المَلُؤا 24

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 ـ الهمزة واو مضمومة مع اإلشما
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتفضل تفضلأف ي   أف يتفضل 24
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 24
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباىْــنا ءابائنا 24

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 24
 والسكت  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 27
 بكسر البلـ من غير تنوين مع التشديد كلِّ  كلٍّ  27
 باإلمالةِاناجِِـن نجانا 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مباركاً وأنت أنتمباركاً و   مباركاً وأنت 29
 سهيلوقفاً: التحقيق أو الت ػايات•آليات ؛ لػ آليات 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آلياٍت وإف آلياٍت و إف آلياٍت وإف 30
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  نااأنػش ناأأنػش 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-قرناً  قرناً َءاخرين 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  منهْم أف منهْم أف 32

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ و مْن ِإلػ و 32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْمَلْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  33
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بلقا ؛ بلقا بلقاءِ  33
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  اآْلخرة 33
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 33
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف ؛ يْأكل تْأكلوف ؛ يْأكل 33

لخلف سكت،  دويُزاوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاطعتم ولئْن َأطعتم 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

34 
مثلكْم إنكْم ؛ إنكْم 

 مثلكْم إنكْم ؛ إنكْم إذاً  إذاً 
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

أيعدكْم أنكْم ؛ أنكْم  35
 إذا

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيعدكْم أنكْم ؛ أنكْم إذا
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تراباً وعظاماً  تراباً و عظاماً  وعظاماً  تراباً  35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وعظاماً اَنكم وعظاماً أَنكم 35
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاحاِِـالدناِـاِ؛ِون الدنيا ؛ ونحيا 37
 باإلمالةِىِ افتِِ ى  افتر  38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كذباً وما كذباً و ما كذباً وما 38
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بمومنين بمْؤمنين 38
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  نااأنػش ناأأنػش 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-قروناً  قروناً َءاخرين 42
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن امٍة ؛ أُمٍة َاجلها مْن أُمٍة ؛ أُمٍة َأجلها 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اً وقفاً: أبدؿ الهمزة ألف يستاخروف يستأخروف 43
 باإلمالةِارِِـتت تترا 44
 إلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة ا اجِِ َجاء 44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعضاً وجعلناىم جعلناىمبعضاً و   بعضاً وجعلناىم 44
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وجعلناىْم أحاديث جعلناىْم أحاديثو  44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 44
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 45
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بَياياتنابآياتنا ؛  نابآيات 45
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٍن ِالى مبيٍن ِإلى 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة يْووملْْ ومئِليْو 46
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  أنومن أنْؤمن 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نااتي-ولقَد  ولقْد َءاتينا 49
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليها ىموسِِ موسى 49

50 
؛  وءاويناىماءايًة 

قراٍر ومعين ؛ ومعيٍن 
 ػػأيهايػ  

ءاوينامها؛ِءايًةِوِ 
معنيِ؛ِوِ ِارقرِ 

ِـٰــأيهاـومعنٍيِيِ 

ِءايًةِوءاوينامها
ِ؛ِومعنيِارقرِ 

ِومعنٍيِيـٰــأيها
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اويناىما•وءاويناىما ؛ و وءاويناىما 50
 بضم الراء رُبوة رَبوة 50
 بالتقليل، مع ترقيق الراءينِارقرِ  قرارٍ  50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صالحاً ِاني صالحاً ِإني 51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  زةلحموقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم وإف إفعليٌم و   عليٌم وإف 51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْنا[اْْنَّ[ْ؛ْ]وإناْ؛ْْواْْ]وإنَّْ؛ْْو وإف  ؛ وأنا 52
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمتكْم أمة أمتكْم أمة 52

احدًة أمًة واحدة ؛ و  52
 وأنا

أمًة و احدة ؛ 
 واحدًة و أنا

أمًة واحدة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحدًة وأنا

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء لديُهم لديِهم 53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بوفحيٍن اَيحس بوفحيٍن أيحس 54
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ماٍؿ وبنين بنينماٍؿ و   نينماٍؿ وب 55
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 58
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 58
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتوف يْؤتوف 60

سكت،  لخلف ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وجلٌة اَنهم وجلٌة أَنهم 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم إلى أنهْم إلى 60
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفساً ِاال نفساً ِإال 62
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ كتاٌب ينطق نطقكتاٌب ي   كتاٌب ينطق 62
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولهْم أعماؿ ولهْم أعماؿ 63
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَجروف ػػروفيجػػٔ  64
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَجروا ػػرواتجػػٔ  65

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  اياتي-كانَت  كانْت َءاياتي 66
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 66
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 68
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت  68
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ىم•ءابا ءاباءىم  68

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين وليناأْلَ  68
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 70

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 71
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبَل اَتيناى بْل أَتيناىم 71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسػػُلهم ػػُلهمتسػػٔ  72
 بفتح الراء وإضافة ألف بعدىا خَراجاً  خْرجاً  72
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيٌر وىو ىوخيٌر و   خيٌر وىو 72
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لتدعوىْم إلى لتدعوىْم ِإلى 73
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  73
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم وإف   إف  مستقيٍم و   مستقيٍم وإف   73
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 74

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة ب ة باآْلخر  74
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 74
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاخذناىم ولقْد َأخذناىم 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم معليهِ  77

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اشديٍد ِاذ اشديٍد ِإذ 77
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل أنَشا أنَشأَ  78

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلبصار واأْلَبصار 78
  قفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، و 

 دةوااَلفِ  واأْلَفئدة 78

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: حذؼ الهمزة ، وفي الثانية والسكت
  ونقل حركتها لما قبلها

 وقفاً: تسهيل الهمزة كماْْذر ذرأكم 79

لخبلد  ويُزادة السكت وصبًل: لحمز  ااَلرض اأْلَرض 79
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولوف اأْلَولوف 81
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [نا•أَ ؛ َأِءنا ]؛  [ذا•أِءذا ؛ أ] أِءذا ؛ َأِءنا 82
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تراباً وعظاماً  عظاماً تراباً و   تراباً وعظاماً  82

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظاماً ِانا عظاماً َأءنا 82
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْاباْونا•وءاباْوناْ؛ْو وءاباؤنا 83
، تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى وقفاً: 

 أو القصروفي الثانية تسهيل مع المد 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 83
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 84
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَفبل قْل َأفبل 85
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَفبل قْل َأفبل 87
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  88

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
وقفًا: لحمزة أربعة أوجو: التحقيق، وقفاً: 

حذفها ثم  نقل حركة الهمزة إلى الياء مع
، إبداؿ  إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وىو ىوشيٍء و   شيٍء وىو 88
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـنِِفاْْ؛ِِىِ ـفأنِِ ى  نأف 89

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَتيناىم بْل أَتيناىم 90
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 من ولد ؛ ولٍد وما 91
من و لد ؛ ولٍد 

 و ما
من ولد ؛ ولٍد 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِالػ ٍو ؛ ِإلػ ٍو ِاذا ػ ٍو ِإذامْن ِإلػ ٍو ؛ ِإل 91
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الميم عالمُ  عالمِ  92
 باإلمالةِىِ ـفتعالِِ ى  فتعال 92
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَية السيئة 96
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ أف يحضروف حضروفأف ي   أف يحضروف 98
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 99
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْقاىْــلهاْ؛ْوراىْــهم قائلها ؛ ورائِهم 100
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن ورائهم رائهمومن و   ومن ورائهم 100

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت برزٌخ ِالى برزٌخ ِإلى 100
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 101  الهمزةوقفاً: تسهيل ْيومـْىـذ يومػىِٕ
ػذٍ  101 ػذٍ  وال يومػىِٕ ػذٍ  الو   يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وال يومػىِٕ
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْيتساىْــلون يتسائلوف 101
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتي-تكَن  اياتيتكْن ءَ  105
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لَ  105  باإلمالةِىِ ـتـُْتلِِ ى  تُػتػْ
 بفتح الشين والقاؼ وبعدىما ألف َشَقاوتنا ِشْقوتنا 106
 حذؼ الهمزةأو  وقفاً: التسهيلْاخسـْــواْ؛ْاخَسوا واػػػُٔ اخس 108
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَخذت موىمٱفػ ْذُتموىمتخَ ٱفػ 110
 بضم السين ُسخرياً  ِسخرياً  110
 بكسر الهمزة ِإنهم أَنهم 111
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْالفاىْــزون الفائزوف 111

 ُقلْ  قَاؿَ  112
بضم القاؼ وسكوف البلـ وحذؼ األلف 

 )على األمر 
 لحمزة إدغاـ صغير لبثت م لبْثُتم 112

 ااَلرض اأْلَرض 112
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يوماً َاو يوماً َأو 113
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فَسػل ػػلفسػػٔ  113
 بضم القاؼ وسكوف البلـ وحذؼ األلف ُقلْ  قَاؿَ  114

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنكمقِل ِاف ؛  لْو أَنكمقاؿ إف ؛  114
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإدغاـ الثاء في التاء  لبثت م لبثتم 114
  لخلف السكت ويُزادلتحقيق مطلقًا: لحمزة ا لبثت ْم إال لبثتْم إال 114

115 
أفحسبتْم أنما ؛ 

 أفحسبتْم أنما ؛ وأنكْم إلينا وأنكْم إلينا
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عبثاً وأنكم أنكمعبثاً و   عبثاً وأنكم 115
 بفتح التاء وكسر الجيم َترِجعوف تُرَجعوف 115
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـفتعالِِ فتعالى 116
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يدع ومن ي دع ومن يدع 117

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءخر 117
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة النور 24) 
 

لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص سورٌة اَنزلناىا سورٌة أَنزلناىا 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  مػيَػة مئة 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جلدٍة وال الجلدٍة و   جلدٍة وال 2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فػةار ؛  تاخذكم رأفػة؛  تْأخذكم 2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  المومنين ؛ تومنوف المْؤمنين ؛ تْؤمنوف 2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخر اآْلِخر 2
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  زانيًة َاو ؛ زاٍف َاو زانيًة َأو ؛ زاٍف َأو 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مشركًة والزانية ؛  3
 مشرٌؾ وحرِّـ

مشركًة و الزانية ؛ 
 مشرٌؾ و حرِّـ

مشركًة والزانية 
 مشرٌؾ وحرِّـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين اْلمْؤمنين 3
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 4
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  4

4 
جلدًة وال ؛ أبداً 

 وأْولئ 
جلدًة و ال ؛ أبداً 

 و أْولئ 
جلدًة وال ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وأْولئ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهادًة اَبداً  شهادًة أَبداً  4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ فإف   وأصلحوا 5
 صلحوااْْوأصلحوا ؛ و
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل فـْانَّْفإف  ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم والذين الذينرحيٌم و   رحيٌم والذين 5
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شهدا ؛ شهدا شهداءُ  6
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أحدىْم أربع أحدىْم أربع 6
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 ؛ ويدَروُ  وْْويدرَْويدرَا ؛  ويدَرُؤا 8

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ
 بضم التاء  والخامسةُ  والخامسةَ  9

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف  10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر واءجِِ َجاءو 11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااِلف  ؛ ااِلثم باإْلِف  ؛ اإْلِثم 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 يِ ؛ امر  امِرىْْامِري ؛  امِرئٍ  11

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: اإلبداؿ ياء 
، اإلبداؿ ياء  ساكنة، التسهيل مع الرـو
مكسورة ثم تسكن للوقف ) نظري  ، 

 اإلبداؿ ياء مكسورة مع الرـو
 باإلمالةِىِ ـتولِِ ى  تول 11
 أدغم خبلد الذاؿ في السين إذ س معتموه إْذ َسمعتموه إْذ َسمعتموه 12
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  والمومنات؛ ف و المومن المْؤمنوف؛ والمْؤمنات 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خيراً وقالوا قالواخيراً و   خيراً وقالوا 12
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر واءجِِ َجاءو 13
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شهدا شهداءَ  13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالشهدا ؛ بالشهدا بالشهداءِ  13
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 14

 ااَلخرة  اآْلخرة 14
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٌم ِاذ عظيٌم ِإذ 14
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت لقونو إْذ تَلقونو 15
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15 
علٌم وتحسبونو ؛ 
ىيناً وىو ؛ عظيٌم 

 ولوال

علٌم و تحسبونو ؛ 
ىيناً و ىو ؛ 
 عظيٌم و لوال

 علٌم وتحسبونو
ىيناً وىو ؛ 
 عظيٌم ولوال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أدغم خبلد الذاؿ في السين س معتموهإذ  إْذ َسمعتموه إْذ َسمعتموه 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم يعظكم عظيٌم ي عظكم عظيٌم يعظكم 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أبداً ِاف أبداً ِإف 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 17

 ااَليات ياتاآْل  18
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 19

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلخرة  ة واآْلخر  19
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم يػ ػػأيها ػػأيهاػ  ػرحيٌم ي   ػػأيهارحيٌم يػ   20
 ، والقلقلة واضحةبإسكاف الطاء خْطوات )معاً  خُطوات )معاً  21

21 
ومن يتبع ؛ أبداً 

ولكن ؛ من يشاء ؛ 
 عليٌم وال

ومن ي تبع ؛ أبداً 
و لكن ؛ من 

 ي شاء ؛ عليٌم و ال

ومن يتبع ؛ 
أبداً ولكن ؛ 
من يشاء ؛ 
 عليٌم وال

 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 21
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالفحشا ؛ بالفحشا بالفحشاءِ  21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحٍد ؛ َأحٍد اَبداً  مْن َأحٍد ؛ َأحٍد أَبداً  21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ا ألنها واويفيه ال إمالة زكى زكى 21
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  21



 فرش الجزء الثامن عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 516      

 

 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتل يْأتل 22

أف ي ؤتوا ؛ أف  أف يؤتوا ؛ أف يغفر 22
 ي غفر

أف يؤتوا ؛ أف 
 يغفر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتوا يْؤتوا 22
 اإلمالةبِىِ ـالقربِِ ى  القرب 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم ِاف رحيٌم ِإف 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنات المْؤمنات 23
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 23

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرةو   اآْلخرةو  23
 لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً:

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم يـو عظيٌم ي ـو عظيٌم يـو 23
 بالياء بدؿ التاء يشهد تشهد 24
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 24
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ألسنتهم عليهْم ألسنتهم 24
ػذ 25  الهمزةوقفاً: تسهيل ْذيومـْىـ يومػىِٕ
ػذٍ  25 ػذٍ  يػوفّيِهم يومػىِٕ ػذٍ  وفّيِهميػ   يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يػوفّيِهم يومػىِٕ
 وصبًل: ضم حمزة الهاء يوفيُهم اهلل يػوفّيِهم اهلل 25
 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل وف ؛ مبَروف•مبر مبرءوف 26

مغفرٌة ورزؽ ؛ كريٌم  26
 ػػأيهايػػ  

رزؽ ؛  مغفرٌة و  
 ػػأيهاػػ  ػكريٌم ي  

مغفرٌة ورزؽ ؛  
 ػػأيهاكريٌم يػػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر الباء فيهما بُِيوتكمبُِيوتاً ؛  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 27
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تستانسوا تستْأنسوا 27
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوذف يْؤذف 28
 باإلمالةِىِ كِِأِز ى  أزك 28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جناٌح َاف جناٌح َأف 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين للمْؤمنين 30
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سكت،  لخلف ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَبصارىم مْن أَبصارىم 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ أزكِِ ى  أزك 30
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إف لهْم إف 30

31 
 ؛ للمْؤمنات
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف ؛ للمومنات المْؤمنوف

31 

 مْن أَبصارىن ؛ 
أْو َءباءىن ؛ أْو 

بنائهن ؛ ءاباء؛  أْو أَ 
أْو  أْو أبناء ؛

ِإخوانهن ؛ ملكْت 
 أَيمانهن ؛ جميعاً أَيو 

 مَن اَبصارىن ؛ 
 اباء ؛–اباءىن ؛ أَو –أَو 
 أَو اَبنائهن ؛ أَو اَبناء ؛ 

أَو ِاخوانهن ؛ ملكَت اَيمانهن ؛  
 جميعاً اَيو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت

 كسر حمزة الجيم ِجُيوبهن ُجُيوبهن 31

31 
؛ أبنائهن ؛  ءابائهن

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْهنىْـهنْ؛ْنساىْـأبنا؛ْْءاباىْــهن نسائهن

 ءاباِء ؛ أبناِء ؛ النساءِ  31
[؛  •[ ؛ ] أبنا ؛ أبنا •] ءابا ؛ ءابا

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس [ •] النسا ؛ النسا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلربة اإلربة 31
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِىِ اَليامِِ ى  اأْلَيام 32
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وباإلمالة وصبلً ووقفاً 

ْوإمائكمْ؛ْوإماىْـكم وإمائكم 32
التحقيق أو ولى األ: في الهمزتين وقفاً 

 قصر وأتسهيل مع مد ؛ والثانية التسهيل
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وإمائكْم إف وإمائكْم إف 32

إف يكونوا ؛ عليٌم  32
 وْليستعفف

إف ي كونوا ؛ 
 عليٌم و ْليستعفف

إف يكونوا ؛ 
عليٌم 

 وْليستعفف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ فقرا فقراءَ  32
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 وصبًل: ضم حمزة الهاء يُغنػُهم اهلل يُغنػِهم اهلل 32

ملكْت أَيمانكم ؛ إْف  33
 َأردف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانكم ؛ إَف َاردف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادزة التحقيق مطلقًا: لحم فكاتبوىْم إف فكاتبوىْم إف 33

33 
خيراً وءاتوىم ؛ ومن 
يكرىهن  ؛ رحيٌم 

 ولقد

ءاتوىم ؛ خيراً و  
كرىهن  ؛ ومن ي  

 لقدرحيٌم و  

خيراً وءاتوىم  
ومن يكرىهن ؛ 
 رحيٌم ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اتوىم•وءاتوىم ؛ و ؛ فإف وءاتوىم 33
 التسهيل وقفاً: التحقيق أو فـْانفإف ؛ 

 باإلمالةِاـاكمِ؛ِالدناِِءاتِِ ءاتاكم ؛ الدنيا 33
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •البغا ؛ البغا البغاءِ  33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَنزلنا ولقْد أَنزلنا 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت  ويُزادلحمزة التحقيق مطلقًا:  إليكْم ءايات إليكْم ءايات 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيناٍت ومثبلً  مثبلً مبيناٍت و   مبيناٍت ومثبلً  34

 وااَلرض ؛ ااَلمثاؿ اأْلَرض ؛ اأْلَمثاؿو  35
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 رِّي ءٌ دُ  ُدرِّيٌّ  35

بعدىا ىمزة مضمومة منونة، وال  بياء ساكنة
يخفى المتصل وكذل  اإلخفاء مع ما 
بعدىا، ويقف حمزة باإلدغاـ مع سكوف 

 ورـو وإشماـ
 بالتاء بدؿ الياء توقد يوقد 35

35 
شرقيٍة وال ؛ غربيٍة 
يكاد ؛ نوٍر يهدي ؛ 

 من يشاء

شرقيٍة و ال ؛ 
غربيٍة ي كاد ؛ نوٍر 
ي هدي ؛ من 

 ي شاء

؛ شرقيٍة وال 
غربيٍة يكاد ؛ 
نوٍر يهدي ؛ 
 من يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 ؛ يضي   •يضُي ؛ يضي يضيءُ  35

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة ستة أوجو: 
إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف الياء 

، النقل مع للوقف ، النقل مع الرـو
اإلشماـ، اإلبداؿ مع اإلدغاـ ثم اإلسكاف، 

، اإلبداؿ مع  اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو
 اإلدغاـ مع اإلشماـ

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  35

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ ال همزة الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 بكسر الباء  بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بيوٍت َاذف بيوٍت َأذف 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلصاؿو  اآْلصاؿو  36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تجارٌة وال التجارٌة و   تجارٌة وال 37

 وإيتاءِ  37
 •وإيتا ؛ وإيتا

 •يتاواْْيتا ؛ اْْو
التحقيق أو وقفاً: في الهمزة األولى 

 لقياس؛ وفي الثانية خمسة االتسهيل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلبصار واأْلَبصار 37
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 38
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  38

39 
بقيعٍة يحسبو ؛ شيئاً 

 ووجد
حسبو ؛ بقيعٍة ي  

 وجدشيئاً و  
؛ بقيعٍة يحسبو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً ووجد

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها الَظَماف الظمئاف 39
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِهِجاء َجاءه 39

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  39
 لنقل واإلبداؿ مع اإلدغاـوقفًا: لحمزة ا

 باإلمالةِاهفوفِِ فوفاه 39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اهيغشِِلجيٍّ  اهغشِِيِ لجيٍّ  لجيٍّ يغشاه 40
 باإلمالة ِاىااهِ؛ِيرِِيغشِِ يراىا؛  يغشاه 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعٍض ِاذ ؛ نوٍر اَلم  بعٍض ِإذ ؛ نوٍر أَلم 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 41
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 42
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لفيوَ  لفيؤَ  43
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفتِِ فترى 43
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السماِء ؛ السما السماءِ  43
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء ) معاً   43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء من ي شاء من يشاء ) معاً   43

 بااَلبصارِ  بااْلَبصارِ  43
لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: التحقيق أو التسهيل ؛ لِػيُػولي اِلْويلأِلُولي ؛  أِلُولي 44

 ااَلبصارِ  ااْلَبصارِ  44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وألف قبلها وضم القاؼبكسر البلـ  خاِلقُ  خَلقَ  45
 بكسر البلـ مع بقاء التشديد كلِّ  كل   45
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ما ؛ ما ماءٍ  45

من يمشي )الثبلثة  ؛  45
 أربٍع يخلق

مشي ؛ من ي  
 خلقأربٍع ي  

من يمشي ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أربٍع يخلق

 اسوقفاً: لحمزة خمسة القي •يشا ؛ يشا يشاءُ  45
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  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  45

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  الياء التي قبلها فيها مع الرـوإدغاـ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَنزلنا لقْد أَنزلنا 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

46 
مبيناٍت واهلل ؛ من 
يشاء ؛ مستقيٍم 

 ويقولوف

اهلل ؛ مبيناٍت و  
شاء ؛ من ي  

 يقولوفمستقيٍم و  

مبيناٍت واهلل ؛ 
؛  من يشاء
مستقيٍم 
 ويقولوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  46
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  46
 باإلمالةِىِ ـيتولِِ ى  يتول 47
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بالمومنين بالمْؤمنين 47
  لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  بينهْم إذا بينهْم إذا 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يكن وإف ي كن وإف يكن 49
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 49

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرٌض اَـ ؛ بْل اْولػ ئ  مرٌض أـَ ؛ بْل ُأْولػ ئ  50
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يحيف حيفأف ي   أف يحيف 50
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 50
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 51
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم أف بينهْم أف 51
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولواأف يق أف ي قولوا أف يقولوا 51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طعنااْْوأطعنا ؛ و وأطعنا 51
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يطع ومن ي طع ومن يطع 52
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 ےويتِقوِ  ويتْقوِ  52
 ےويتِقوِ 
 ويتِقوْ 

صلة  ولو أيضاً كسر القاؼ؛ براوييو   لحمزة 
 فإسكاوجو آخر ؛ ولخبلد مع كسرىا الهاء

 الهاء
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْالفاىْــزون الفائزوف 52

لئْن َأمرتهم ؛ معروفٍة  53
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لئَن اَمرتهم ؛ معروفٍة ِاف ِإف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاطيعوا قْل َأطيعوا 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 55
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ارتضِِ ى  ارتض 55
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خوفهْم أمناً  خوفهْم أمناً  55

شيئاً أمناً يعبدونني ؛  55
 ومن

عبدونني ؛ أمناً ي  
 منشيئاً و  

أمناً يعبدونني؛ 
 شيئاً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  55
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وءاتواوأقيموا ؛  56
 وأطيعوا

ءاتوا ؛ و قيموا[ ؛ ]اْْ]وأقيموا ؛ و
 طيعوا[اْْ[ ؛ ]وأطيعوا ؛ واتوا•و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 بالياء بدؿ التاء حَسبنيَ  حَسبنتَ  57

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 57
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً باإلمالة، و ِاىموماوِِ ومْأواىم 57
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ولبيس ولبئس 57
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ليستاذنكم ليستْأذنكم 58

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانكم ملكْت أَيمانكم 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •العشا ؛ العشا العشاءِ  58
 بنصب الثاء ثبلَث عورات راتثبلُث عو  58
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 58
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 58
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم وإذا حكيٌم و إذا حكيٌم وإذا 58

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت وصبًل:  ااَلطفاؿ اأْلَطفاؿ 59
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فليستاذنوا ؛ استاذف فليستْأذنوا ؛ استْأذف 59
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم ءايات لكْم ءاياتو 59

حكيٌم  حكيٌم و القواعد حكيٌم والقواعد 59
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  والقواعد

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  60

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جناٌح َاف جناٌح َأف 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أف يضعن ؛ بزينٍة وأف   60
 وأف يستعففن

ضعن ؛ بزينٍة أف ي  
أف ؛ وأف و  
 ستعففني  

يضعن ؛  أف
بزينٍة وأف ؛ 
 وأف يستعففن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

61 
؛ ؛ اأْلَعرج  ى  اأْلَعم

 ااَلعمى  ؛ ااَلعرج ؛ ااَليات ياتاآل
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ اَلعمِِ ى  األعم 61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حرٌج وال الحرٌج و   حرٌج وال ) الثبلثة   61

61 

؛ بيوتكْم  أنفسكْم أف
؛  ؛ ءاباءكْم أو أو

؛ إخوانكْم  أمهاتكْم أو
؛  ؛ أخواتكْم أو أو

؛  أعمامكْم أو
؛ أخوالكْم  عماتكْم أو

 ؛ خاالتكْم أو أو

أنفسكْم أف ؛ بيوتكْم أو ؛ 
ءاباءكْم أو ؛ أمهاتكْم أو ؛ 
؛  إخوانكْم أو ؛ أخواتكْم أو

أعمامكْم أو ؛ عماتكْم أو ؛ 
 أخوالكْم أو ؛ خاالتكْم أو   

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباىْــكم ءابائكم 61
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا )معاً  تْأكلوا )معاً  61

61 
بُػُيوتكم ؛ بُػُيوِت 

 فيهن كسر حمزة الباء بُِيوتكم ؛ بُِيوِت ؛ بُِيوتاً  ُيوتاً )الثمانية  ؛ بػُ 
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وصبًل: بكسر الهمزة والميم، ابتداًء:   ِإمِّهاتكم ُأم هاتكم 61
 كحفص

جناٌح َأف ؛ جميعاً  61
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جناٌح َاف ؛ جميعاً َاو؛ أَو َاشتاتاً  َأشتاتاً  ؛ أوَأوْ 

  لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقل لحمزةوقفًا: 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف؛  المومنين يْؤمنوف؛  المْؤمنين 62

62 
يستْأذنوه؛ يستْأذنون   

؛  ؛ شأنهم استأذنوؾ
 فْأذف

 يستاذنوه ؛ يستاذنون  ؛ 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  استاذنوؾ ؛ شانهم ؛ فاذف

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة وقفاً:  ػتيش شئػت 62
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ دعا دعاءَ  63
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •كدعا ؛ كدعا كدعاءِ  63

63 
عْن َأمره ؛ فتنٌة َأو ؛ 
عذاٌب أَليٌم ؛ أَليٌم 

 َأال

عَن اَمره ؛ فتنٌة َاو ؛ عذاٌب اَليٌم ؛ 
 أَليٌم َاال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادحقيق وقفاً: لحمزة نقل وت

  سكت

 وااَلرض واأْلَرض 64
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التسهيل أو ْفينبِّـْىـهمْ؛ْفينبِّـيُـهم فينبِّػئُػهم 64

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  64
  لحمزة أربعة أوجو التحقيق، وقفاً:

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  عليٌم تبارؾ عليٌم * بسم اهلل 64
 حفص فلو اإلقبلب
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 ( سورة الفرقان 25)  
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 2
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ولداً ولم ؛ تقديراً  2
 واتخذوا

لم ؛ و   ولداً 
 اتخذواتقديراً و  

ولداً ولم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تقديراً واتخذوا

  شِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

3 

  شيئاً وىم ؛ ضراً وال
نفعاً وال ؛ موتاً وال ؛ 

وال ؛ نشوراً  حياةً 
 وقاؿ

ىم ؛ ضراً شيئاً و  
ال ؛ نفعاً وال ؛ و  

 ال ؛ حياةً موتاً و  
 ال ؛ نشوراً و  

 قاؿو  

شيئاً وىم ؛ 
 ؛ ضراً وال

نفعاً وال ؛ موتاً 
وال؛  وال؛ حياةً 

 نشوراً وقاؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  3
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 باإلمالةِاهافتِِ افتراه 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخروف-وـٌ ق قوـٌ َءاخروف 4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

اءفقد  فقد جاءو 4  وجِّ
 إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف

 تسهيل الهمزة مع المد أو القصرووقفًا: 

4 
ظلماً وزوراً ؛ وزوراً 

 وقالوا
زوراً ؛ ظلماً و  
 قالواوزوراً و  

وزوراً ؛  ظلماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وزوراً وقالوا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِىِ ملِِـت ى  تمل 5
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بكرًة وأصيبلً  بكرًة و أصيبلً  بكرًة وأصيبلً  5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل صيبلً اْْيبلً ؛ ووأص وأصيبلً  5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَنزلو قْل أَنزلو 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وااَلرض واأْلَرض 6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً وقالوا و قالوارحيماً  رحيماً وقالوا 6
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكل يْأكل 7

 ااَلسواؽ اأْلَسواؽ  7
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نذيراً َاو نذيراً َأو 7
  لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يلقِِ ى  يلق 8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كنٌز َاو كنٌز َأو 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً بالنوف بدؿ الياء، و  منها كلنأ منها يْأكل 8

 ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 9
لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 10

 ااَلنهار اأْلَنهار 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سعيراً ِاذا سعيراً ِإذا 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْهمـرْات رأتهم 12

12 
تغيظاً وزفيراً ؛ وزفيراً 

 وإذا
زفيراً ؛ تغيظاً و  

 إذاوزفيراً و  
تغيظاً وزفيراً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وزفيراً وإذا

14 
ثبوراً واحداً ؛ واحداً 

 وادعوا
احداً ؛ ثبوراً و  

 ادعوااحداً و  و 
ثبوراً واحداً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحداً وادعوا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاذل  ؛ خيٌر اَـ قْل َأذل  ؛ خيٌر أـَ 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا جزاًء ومصيراً  مصيراً جزاًء و   جزاًء ومصيراً  15
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•يشا يشاءوف 16
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مُسوالً  والً ػػػٔ مس 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ويـو والً ػػػٔ مس و يـو والً ػػػٔ مس ويـو والً ػػػٔ مس 16
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 17
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْءأَنتم ؛ ء تمءأَن 17
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءأنتْم أضللتم ءأنتْم أضللتم 17

 ىػ ؤالءِ  17
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا ياسخمسة الق

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاولياء مْن َأولياء 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  18

تحقيق أو تسهيل في الهمزة األولى وقفاً:  ىم•ابا•ىم و•وءابا وءاباءىم 18
 تسهيل مع المد أو القصرة وفي الثاني

 األولى بالياء بدؿ التاء يستطيعوف تستطيعوف 19

19 
صرفاً وال ؛ نصراً 
ومن ؛ ومن يظلم ؛ 

 كبيراً وما

ال ؛ نصراً صرفاً و  
من ؛ ومن و  
 ماظلم ؛ كبيراً و  ي  

صرفاً وال ؛ 
نصراً ومن ؛ 
ومن يظلم ؛ 
 كبيراً وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لياكلوف كلوفليأْ  20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلسواؽ اأْلَسواؽ 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَتبصروف فتنةً  أتبصروف فتنةً  20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيراً وقاؿ قاؿصيراً و  ب بصيراً وقاؿ 20
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 باإلمالةِىِ نرِِ ى  نر  21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً يـو ـوكبيراً ي   كبيراً يـو 21
 باإلمالةِىِ بشرِِ ى  بشر  22
ػذ 22  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

راً محجو  قدمنامحجوراً و   محجوراً وقدمنا 22
 وقدمنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  منثوراً َاصحاب منثوراً َأصحاب 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 24  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

24 
مستقراً وأحسن ؛ 

 مقيبلً ويـو
؛ مستقراً و أحسن

 يـومقيبلً و  
 ستقراً وأحسنم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مقيبلً ويـو

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السماالسما ؛  السماءُ  25
ػذ 26  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عسيراً ويـو يـوعسيراً و   عسيراً ويـو 26
 ي التاءبإدغاـ الذاؿ ف ت َخذت  ٱ ت َخْذتُ ٱ 27
يـ ـــ ـويلتِِ ى  ػػويلتيػػػ  سبيبًل  27 يــــ ـويلتِِِىِ ـسبالًِ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ ـسبالًِ
 باإلمالةِىِ ـيــــ ـويلتِِ ى  ػػويلتيػػػ   28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َلَم اَتخذ َلْم أَتخذ 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد َاضلني لقْد َأضلني 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ني اءجِِ َجاءني 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبِلنساف لئْلِنساف 29
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خذواًل وقاؿ قاؿخذواًل و   ذواًل وقاؿخ 29
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مهجوراً وكذل  كذل مهجوراً و   مهجوراً وكذل  30
 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 31
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ىادياً ونصيراً ؛  31
 اؿونصيراً وق

نصيراً ؛ ىادياً و  
 قاؿونصيراً و  

ىادياً ونصيراً؛ 
 ونصيراً وقاؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف فءاالقر  32

جملًة واحدة ؛ ترتيبلً  32
 وال

جملًة و احدة ؛ 
 ترتيبًل و ال

جملًة واحدة؛ 
 ترتيبًل وال

 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من

 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  ادؾفوَ  ادؾفؤَ  32
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتون  يأتون  33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمثِل ِاال بمثٍل ِإال 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيناؾ جئناؾ 33
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وجوىهْم إلى وىهْم إلىوج 34

34 
مكاناً وأضل ؛ سبيبلً 

 ولقد
مكاناً و أضل ؛ 
 سبيبًل و لقد

مكاناً وأضل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل ولقد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 35
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىموسِِ موسى 35
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تدميراً وقـو قـوتدميراً و   تدميراً وقـو 36

آيًة وأعتدنا ؛ أليماً  37
 اً وعاد

أعتدنا ؛ آيًة و  
 اً عادماً و  ألي

آيًة وأعتدنا ؛ 
 اً أليماً وعاد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

وعاداً وثمود ؛ كثيراً  38
 وكبلً 

ثمود ؛ وعاداً و  
 كبلً كثيراً و  

؛   وعاداً وثمود
 كثيراً وكبلً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 39
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تتبيراً ولقد لقدتتبيراً و   تتبيراً ولقد 39

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَتوا ولقْد أَتوا 40
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 السِو ؛ السوِّ  السوءِ  40

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  ة واو ثم إدغاـإبداؿ الهمز اإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نشوراً وإذا نشوراً و إذا نشوراً وإذا 40
 وقفاً: تسهيل الهمزةْرْاوك رأوؾ 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتخذون  إف ي تخذون  إف يتخذون  41

 اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  41
 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
بحذؼ الهمزة ونقل حركتها : وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 

ىزواً َأىذا ؛ رسوالً  41
 ِإف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىزؤاً َاىذا ؛ رسوالً ِاف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مْن ؛  َءالهتنا عنْ  42
 َأضل ؛ سبيبلً َأرءيت

مَن َاضل ؛ سبيبلً ؛  الهتنا–عَن 
 اَرءيت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة يت•أر أرءيت 43
 باإلمالةِاهىوِِ ىواه 43

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق وكيبًل اَـ وكيبًل أـَ 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إال ؛ ىْم أضل ىْم إال ؛ ىْم أضل 44

 كاالَنعاـ كاألنعاـ 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لمسبيبًل اَ  سبيبًل أَلم 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 45

قبضاً يسيراً ؛ يسيراً  46
 وىو

قبضاً ي سيراً ؛ 
 يسيراً و ىو

قبضاً يسيراً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسيراً وىو
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47 
النـو ؛ سباتاً لباساً و 

 وجعل ؛ نشوراً وىو

لباساً و النـو ؛ 
سباتاً و جعل ؛ 
 نشوراً و ىو

لباساً والنـو ؛ 
سباتاً وجعل ؛ 
 نشوراً وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بالنوف بدؿ الباء مع فتحها َنْشراً  ُبْشراً  48
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  48

49 
وُنسقيو ؛ أنعاماً  ميتاً 

 وأناسي ؛ كثيراً ولقد

ميتاً و ُنسقيو ؛ 
أنعاماً و أناسي ؛  
 كثيراً و لقد

ميتاً وُنسقيو ؛ 
أنعاماً وأناسي؛ 
 كثيراً ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص رفناه ولقْد َصرفناه 50
 فيف الكاؼبسكوف الذاؿ وضم وتخ ليْذُكروا ليذ ك روا 50
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـبِِفاْْ؛ِِىِ ـفأبِِ ى  فأب 50
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوراً ولو لوكفوراً و   كفوراً ولو 50
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شػينا شػئنا 51
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً وىو كبيراً و ىو كبيراً وىو 52

53 

فراٌت وىذا ؛ أجاٌج 
وجعل ؛ برزخاً 

وحجراً ؛ محجوراً 
 وىو

ىذا ؛ فراٌت و  
جعل ؛ أجاٌج و  
حجراً ؛ برزخاً و  

 ىومحجوراً و  

فراٌت وىذا ؛ 
أجاٌج وجعل ؛ 
برزخاً وحجراً 
 محجوراً وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملٌح اجاج ملٌح ُأجاج 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءِ  54

54 
نسباً وصهراً ؛ 

وصهراً وكاف ؛ قديراً 
 ويعبدوف

صهراً ؛ نسباً و  
كاف ؛ وصهراً و  
 يعبدوفقديراً و  

نسباً وصهراً ؛ 
وصهراً وكاف ؛ 
 قديراً ويعبدوف

 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظهيراً وما ماظهيراً و   ظهيراً وما 55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبشراً ونذيراً  نذيراً مبشراً و   مبشراً ونذيراً  56
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أسػَػػلكم ػػلكمأسػػٔ  57

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ٍر ِاالمَن َاجٍر ؛ َأج مْن َأجٍر ؛ َأجٍر ِإال 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 57

أف يتخذ ؛ سبيبلً  57
 وتوكل

أف ي تخذ ؛ 
 سبيبًل و توكل

أف يتخذ ؛ 
 سبيبًل وتوكل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة ِىِ وكفِِ ى  وكف 58

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 59
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  59
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فسػَػػل ػػلفسػػٔ  59
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن خبيراً وإذا إذاخبيراً و   خبيراً وإذا 59
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً بالياء بدؿ التاء، و  مرنايأ تْأمرنا 60
 باإلمالةِادىموزِِ وزَادىم 60
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  61

61 
بروجاً وجعل ؛ 

سراجاً وقمراً ؛ منيراً 
 وىو

بروجاً و جعل ؛ 
سراجاً و قمراً ؛ 

 منيراً و ىو

بروجاً وجعل ؛ 
جاً وقمراً؛ سرا

 منيراً وىو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بضم السين والراء مع حذؼ األلف ُسُرجاً  ِسراجاً  61

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لمَن اَراد ؛ أَو اَراد لمْن َأراد ؛ أْو َأراد 62
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أف يذكر ؛ شكوراً  62
 وعباد

ي ذكر ؛  أف
 شكوراً و عباد

أف يذكر ؛ 
 شكوراً وعباد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بسكوف الذاؿ وضم وتخفيف الكاؼ يْذُكر يذ ك ر 62

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 63
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ىوناً وإذا ؛ سبلماً  63
 والذين

 ىوناً و إذا ؛
 سبلماً و الذين

ىوناً وإذا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبلماً والذين

64 
سجداً وقياماً ، 
 وقياماً والذين

سجداً و قياماً ، 
 وقياماً و الذين

سجداً وقيامًا، 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقياماً والذين

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غراماً ِانها غراماً ِإنها 65
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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مستقراً ومقاماً ؛  66
 ومقاماً والذين

مقاماً ؛ مستقراً و  
 الذينومقاماً و  

مستقراً ومقاماً 
 ومقاماً والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قواماً والذين قواماً و الذين قواماً والذين 67

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر -إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 68
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ومن يفعل ؛ أثاماً  68
 يضاعف

ومن ي فعل ؛ 
 أثاماً ي ضاعف

ومن يفعل ؛ 
 أثاماً يضاعف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر الهاء دوف صلة فيوِ  ےفيوِ  69

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مهاناً ِاال ناً ِإالمها 69
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امن•وءامن ؛ و وءامن 70
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتهم سيئاتهم 70

حسناٍت وكاف ؛  70
 رحيماً ومن

كاف ؛ حسناٍت و  
 منرحيماً و  

وكاف  حسناتٍ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة متاباً والذين الذينمتاباً و   متاباً والذين 71
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كراماً والذين الذينكراماً و   كراماً والذين 72
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 73

صماً وعمياناً ؛  73
 وعمياناً والذين

صماً و عمياناً ؛ 
 وعمياناً و الذين

صماً وعميانًا؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعمياناً والذين

مْن َأزواجنا ؛ إماماً  74
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَزواجنا ؛ إماماً اْولػ ئ   ُأْولػ ئ 

  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 بحذؼ األلف وذريتنا وذرياتنا 74
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جعلناٱأعيٍن و  جعلناٱأعيٍن و   جعلناٱأعيٍن و  74
 بفتح الياء وسكوف البلـ وتخفيف القاؼ ويَػْلَقوف ويُػَلق وف 75
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن تحيًة وسبلماً  تحيًة و سبلماً  تحيًة وسبلماً  75
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقراً ومقاماً  مستقراً و مقاماً  مستقراً ومقاماً  76
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 ؛ يعبَػوُ  يعبَـوْْيعَبا ؛  يعبَػُؤا 77

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إب داؿ الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْدعاوْكم دعاؤكم 77

 سم ِِلزاماً *  لزاماً * بسم اهلل 77
لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما 

 حفص فلو اإلقبلب
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 ( سورة الشعراء 26 )
 

 د الميمر نوف سين عناظهإالطاء، و  بإمالة سم ِِ طسم 1
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 3
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل نَشا نَشأْ  4
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  4

سكت، لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فظلَت َاعناقهم فظلت أعناقهم 4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  محدٍث ِاال محدٍث ِإال 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فسياتيهم فسيْأتيهم 6
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فسيأتيهْم أنباء فسيْأتيهْم أنباء 6

 أنباوُ ؛  وْْأنبا ؛أنبا  ُؤاػػػػ   ػأنب 6

خمسة القياس، باإلضافة إلى  حمزةل وقفاً:
سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ واو تسكن 

للوقف مع اإلشباع في األلف التي قبلها، 
اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع التوسط في 

بلها، اإلبداؿ واو تسكن األلف التي ق
للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 
، اإلبداؿ  اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو تسكن 
للوقف مع التوسط في األلف التي قبلها 

مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
 األلف التي قبلها مع اإلشماـالقصر في 

وف ؛ يستهزيُوف ؛ •يستهز يستهزءوف 6
 يستهُزوف

، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءوقفاً 
 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

يرْوا ِإلى ؛  كْم أَنبتنا    7
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرِوا ِالى ؛  كَم اَنبتنا ؛  كريٍم ِاف كريٍم ِإف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آلية و ما آلية وما آلية 8
 واواً بدؿ الهمزة وقفاً: أ مومنين مْؤمنين 8
ِ؛ِموسِِنادِِ ى  ؛ موس ى  ناد 10  باإلمالةِىِ ى 
 ، ابتداًء: كحفص ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تيِف أ ئتٱأِف  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكذبوف كذبوفأف ي   أف يكذبوف 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فأرسِل ِالى فأرسْل ِإلى 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  زةلحموقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يقتلوف قتلوفأف ي   أف يقتلوف 14
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 15
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتيا فْأتيا 16

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َارسل أْف َأرسل 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وليداً ولبثت لبثتوليداً و   وليداً ولبثت 18
 إدغاـ صغير لحمزة ولبثت   ولبْثتَ  18
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك إذاً وأنا إذاً و أنا إذاً وأنا 20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكماً وجعلني حكماً و جعلني حكماً وجعلني 21
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 22

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 24
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 فاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصروقْءاباىْــكم ءابائكم 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذت   اتخْذَت  29
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيػت  جئتػ  30
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  شيِّ ب ؛شِي ب بَشيءٍ  30

لخبلد  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فات فْأت 31
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ لقِِاْْف؛ِِىِ فألقِِ ى  فألق 32
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن ونزع نزعمبيٌن و   مبيٌن ونزع 32
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بيضا ؛ بيضا بيضاءُ  33

ْللملْ؛ْللمَلْْ للمئلِ  34
إبداؿ الهمزة ألفاً،  وقفاً: لحمزة وجهاف

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم يريد عليٌم ي ريد عليٌم يريد 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجكم أف ي خرجكم أف يخرجكم 35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَرضكم مْن َأرضكم 35
  لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامروف تْأمروف 35
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ يْأتوؾ 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معلوـٍ وقيل قيلمعلوـٍ و   معلوـٍ وقيل 38

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل اَنتم ىْل أَنتم 39
  لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 41
ـن نػأَىِٕ  41  وقفاً: التحقيق أو التسهيلْ؛ْأَىْــنْأَىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ألجراً ِاف ألجراً ِإف 41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وإنكْم إذاً  وإنكْم إذاً  42
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 43
ِ؛ِموِسىِ فألقِِ ى  ؛ موس ى  فألق 45  الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيلو باإلمالة، ِى 
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 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلق فُ  تَػْلَقفُ  45
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يافكوف يْأفكوف 45
 مالةباإل ىِ موسِِ ى  موس 48

 ءءامنتم ءامنتم 49
، ووقفاً:  على االستفهاـ)زاد ىمزة مفتوحة 

 في الهمزة الثانية التحقيق أو التسهيل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذف-أَف  أْف َءاذف 49
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  ف السكتلخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إنو لكْم إنو 49

 وألصلبنكمْ خبلٍؼ  49
خبلٍؼ 

 ألصلبنكمْ و  
خبلٍؼ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وألصلبنكمْ 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوِلصلبنكمْ؛ْواْلصلبنكم وألصلبنكمْ  49
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وألصلبنكْم أجمعين وألصلبنكْم أجمعين 49
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يغفر غفرأف ي   أف يغفر 51
 فيها ال إمالة خطايانا خطايانا 51
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 51
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف اسر أْف َأسر 52
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  54
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْلغاىْــظون لغائظوف 55

57 
جناٍت وعيوف ؛ 
 وعيوٍف وكنوز

عيوف ؛ جناٍت و  
 كنوزيوٍف و  وع

جناٍت وعيوف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعيوٍف وكنوز

 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكنوٍز ومقاـ وكنوٍز و مقاـ وكنوٍز ومقاـ 58
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 59
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 ترآءا 61
ِآءاوصًل:ِترِِ

 اِ•اترِِ؛ِِاِ•آترِِوقفاً:ِ

إمالة الراء  وقفاً:الراء،  ةمالإوصبًل: 
 وقفاً، تسهيل الهمزة ، وال يخفىوالهمزة

 بالطوؿ والقصر في األلف
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 61
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  62
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 63
 فيها الوجهاف لجميع القراء فرؽ فرؽ 63

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ِخرينااَل  اآْلِخرين 64
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخرين اآْلِخرين 66
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية ؛ لػ آلية 67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آلية ماو   يةآل وما آلية 67
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 67
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 69
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل نَبا نَبأَ  69
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يسمعونكْم إذ يسمعونكْم إذ 72
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت دعوف إْذ َتدعوف 72
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ينفعوكْم أو ينفعوكْم أو 73
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا 74
 وقفاً: التسهيل يتم•أفر أفرءيتم 75

ْاباوْكم•وءاباوْكمْ؛ْو وءاباؤكم 76
 تحقيق أو تسهيلولى في الهمزة األوقفاً: 

 تسهيل مع المد أو القصروفي الثانية 

 ااَلقدموف اأْلَقدموف 76
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يغفر غفرأف ي   أف يغفر 82

 خطػي ػتي خطيئتي 82
م الياء األولى ثم أدغ وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً 

 في الثانية فيصير النطق بياء مشددة
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حكماً  ألحقنيحكماً و   حكماً وألحقني 83
 وألحقني

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخرين اآْلِخرين 84
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ من ورثة رثةمن و   من ورثة 85
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألبي ؛ لَيبي ألبي 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ماٌؿ وال ماٌؿ و ال ماٌؿ وال 88

ِىمَنِاَتِِ مْن أتى 89
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 على )أتى  وقفاً وباإلمالة  ؛سكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سليٍم وأزلفت أزلفتسليٍم و   سليٍم وأزلفت 89
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أين لهْم أين 92
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ينصرونكْم أو ينصرونكْم أو 93

خلف سكت، ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٍن ِاذ مبيٍن ِإذ 97
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فلَو َاف فلْو َأف 102
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 102
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 103
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آلية و ما آلية وما آلية 103
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 103
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أخوىم لهْم أخوىم 106

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نوٌح َاال نوٌح َأال 106
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 107
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 108
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػلكم ػػلكمأسػػٔ  109

109 
؛  َأجٍر ِإفْ ؛  رٍ مْن َأج

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري ؛ ِإفَ  ِافْ َأجٍر  ؛ مَن َاجرٍ  ِإْف َأجري
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  109
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 110
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  أنومن أنْؤمن 111

 ااَلرذلوف اأْلَرذلوف 111
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  حسابهْم إال حسابهْم إال 113
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 114

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف اَنا إْف أَنا 115
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فتحاً ونجني نجنيفتحاً و   فتحاً ونجني 118
 اإلضافة أسكن حمزة ياء معيْ  معيَ  118
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 118
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 121
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آلية و ما آلية وما آلية 121
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 121
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أخوىم لهْم أخوىم 124

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل ىوٌد َاال ىوٌد َأال 124
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 125
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 126
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مأَسػػلك ػػلكمأسػػٔ  127

؛  َأجٍر ِإفْ ؛  مْن َأجرٍ  127
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري ؛ ِإفَ  ِافْ َأجٍر  ؛ مَن َاجرٍ  ِإْف َأجري

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  127

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اية-ريٍع  ٍع َءايةري 128
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 131
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأنعاـٍ وبنين بنينبأنعاـٍ و   بأنعاـٍ وبنين 133
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجناٍت وعيوف عيوفوجناٍت و   وجناٍت وعيوف 134
 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 134

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وعيوٍف ِاني وعيوٍف ِإني 134
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  136

لخبلد  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و  ااَلولين اأْلَولين 137
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 آلية؛  فأىلكناىم 139
 فـْاىلكناىم؛  فأىلكناىم

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية ؛ لػ

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأىلكناىْم إف فأىلكناىْم إف 139
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما يةً آل و ما آليةً  وما آليةً  139
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 139
 إدغاـ صغير لحمزة كذبت ث مود كذبْت ثَمود 141
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أخوىم لهْم أخوىم 142

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صالٌح َاال صالٌح َأال 142
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 143
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 144
 ركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل ح أَسػػلكم ػػلكمأسػػٔ  145

؛  َأجٍر ِإفْ ؛  مْن َأجرٍ  145
 ِإْف َأجري

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري ؛ ِإفَ  ِافْ َأجٍر  ؛ مَن َاجرٍ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  145

جناٍت وعيوف ؛  147
 وعيوٍف وزروع

عيوف ؛ ناٍت و  ج
 زروعوعيوٍف و  

جناٍت وعيوف؛ 
 وعيوٍف وزروع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 147

وزروٍع ونخل ؛  148
 ىضيٌم وتنحتوف

نخل ؛ وزروٍع و  
 تنحتوفو   ىضيمٌ 

؛ وزروٍع ونخل
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وتنحتوف يمٌ ىض

 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 152
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فات فْأت 154

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاف بآيةٍ  ِإف بآيةٍ  154
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

؛ معلوـٍ شرٌب ولكم  155
 وال

لكم ؛ شرٌب و  
 المعلوـٍ و  

شرٌب ولكم ؛ 
 معلوـٍ وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بسِو ؛ بسوِّ  بسوءٍ  156

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  قبلهاالواو التي  واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فياخذكم فيْأخذكم 156
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 158
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آليةً  و ما آليةً  وما آليةً  158
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 158
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أخوىم لهْم أخوىم 161

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لوٌط َاال لوٌط َأال 161
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  دويُزاوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 162
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسلكم ػػلكمأسػٔ  164

164 
؛  َأجٍر ِإفْ ؛  مْن َأجرٍ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري ؛ ِإفَ  ِافْ َأجٍر  ؛ مَن َاجرٍ  ِإْف َأجري
  لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  164
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  أتاتوف أتْأتوف 165

مْن َأزواجكم ؛ بْل  166
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَزواجكم ؛ بَل اَنتم أَنتم

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرين اآْلخرين 172
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 173
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ فسا فساءَ  173
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 174
 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل وما آليةً  و ما آليةً  وما آليةً  174
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 174

 لْػػئَػػيكةِ  لْػػئَػػيكةِ  176
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شعيٌب َاال شعيٌب َأال 177
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 178
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 179
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػلكم ػػلكمأسػػٔ  180

؛  َأجٍر ِإفْ ؛  جرٍ مْن أَ  180
 ِإْف َأجري

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاجري ؛ ِإفَ  ِافْ َأجٍر  ؛ مَن َاجرٍ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  180

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 183
  ، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 184
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  187
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  187

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٍم ِاف عظيٍم ِإف 189
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 190
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما آليةً  و ما آليةً  وما آليةً  190
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 190
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 د الزاييشدبت نز ؿ نَزؿ 193
 بفتح الحاء والنوف الروَح األمينَ  مينُ الروُح األ 193

 ااَلمين اأْلَمين 193
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وإن و إن ومبيٍن و   مبيٍن وإن و 195

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 196
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم ءاية لهْم ءاية 197

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءايًة َاف ءايًة َأف  197
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل أف يعلمو علموأف ي   أف يعلمو 197

 علماوُ ؛  وْْعلما ؛علما  ُؤاػػػػ   ػعلم 197

خمسة القياس، باإلضافة إلى  حمزةل وقفاً:
سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ واو تسكن 

للوقف مع اإلشباع في األلف التي قبلها، 
اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع التوسط في 
األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن 

لف التي قبلها، للوقف مع القصر في األ
، اإلبداؿ  اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو تسكن 
للوقف مع التوسط في األلف التي قبلها 

مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
 القصر في األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلاىْْإسْر إسرآئيل 197

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعجمين اأْلَعجمين 198
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزةْهاْْفقْر فقرأه 199
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 199
 واواً ة وقفاً: أبدؿ الهمز  مومنين مْؤمنين 199
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 201

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلليم اأْلَليم 201
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فياتيهم فيْأتيهم 202
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة وىم بغتًة و ىم بغتًة وىم 202
 وقفاً: التسهيل يت•أفر أفرءيت 205
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 206
 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 207

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍة ِاال قريٍة ِإال 208
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ذكرِِ ى  ذكر  209

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-إلػ هاً  هاً َءاخرإلػ   213
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلقربين األقربين 214
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 215

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانيف فقْل ِإني 216
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بري   بريءٌ  216

إبداؿ الهمزة ياء وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: 
مع  مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء اإلسكاف، 
 ، اإلبداؿ معالتي قبلها فيها مع الرـو

 اإلدغاـ مع اإلشماـ
 باإلمالةِاكيرِِ يراؾ 218

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىُل انبئكم ىْل أُنبئكم 221
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: التسهيلْأُنبـْىــكمْ؛ْأُنبـيُـكم كمئُ أُنبِّ  221

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  أفاٍؾ اَثيم أفاٍؾ أَثيم 222
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أثيٍم يلقوف لقوفأثيٍم ي   أثيٍم يلقوف 222
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والشعرا ؛ والشعرا والشعراءُ  224
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك واٍد يهيموف هيموفواٍد ي   واٍد يهيموف 225

227 
كثيراً وانتصروا ؛ 
 منقلٍب ينقلبوف

انتصروا ؛ كثيراً و  
 نقلبوفمنقلٍب ي  

كثيراً وانتصروا  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منقلٍب ينقلبوف

 
 ( سورة النمل 27 )

 
 بإمالة الطاءِسـ ِِ طس 1
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 1
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ دىً ى 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ ىدًىِوبشرِِِىِ ىدًىِو بشرِِ ىدًى وبشرى   2
 باإلمالةِىِ وبشرِِ ى  وبشر  2
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين للمْؤمنين 2
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوتوف ويْؤتوف 3

 بااَلخرة  ة باآْلخر  3
لخبلد  ويُزادالسكت  وصبًل: لحمزة

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 4

 بااَلخرة  اآْلخرةب 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أعمالهم لهْم أعمالهم 4

 ُسػُو ؛ ُسػو   ُسػوءُ  5

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة ستة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، النقل مع الواو للوقف، النقل مع الرـو
، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو اإلشماـ

إبداؿ الهمزة ، التي قبلها فيها مع اإلسكاف
مع واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها 

، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو  الرـو
 اإلشماـالتي قبلها فيها مع 



 فرش الجزء التاسع عشر                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 ةاآلي

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 548      

 

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  اآْلخرة 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخسروف اأْلَخسروف 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىلتلقِِ لتلقى 6
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عليٍم ِاذ عليٍم ِإذ 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 7
 تحقيق أو التسهيلوقفاً: ال ػاتيكم •سآتيكم ؛ سػ سآتيكم 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيكم-بخبٍر َاْو ؛ أَو  بخبٍر َأْو ؛ أو ءاتيكم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىااءجِِ َجاءىا 8
 باإلمالةِىِ يــ موسِِ ى  موسػيػ   9

وقفاً: ولو ، مطلقاً  الراء والهمزة بإمالةِاىاءِِرِِ رءاىا 10
 تسهيل الهمزة

جافٌّ ولى  ؛ مدبراً  10
 ولم

ِ؛ِـجانٌِّو لِِ ى 
ِمـمدبراًِو ل

ِ؛ِـجانٌِّولِِ ى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِمـمدبراًِول

ِ؛ِيــ موسِِـِـولِ  ى  موسػيػ   ى  ؛ول   10  باإلمالةِىِ ى 

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق تخِف اني تخْف ِإني 10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ُسػِو ؛ ُسػوِّ  ُسػوءٍ  11

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  لهمزة واو ثم إدغاـإبداؿ ااإلسكاف، 
 فيها مع الرـو التي قبلها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وأدخل أدخلرحيٌم و   رحيٌم وأدخل 11
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ بيضا بيضاءَ  12
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  ُسػِو ؛ ُسػوِّ  ُسوءٍ  12
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لخلف سكت،  ويُزاديق وصبًل: لحمزة تحق ءاياٍت ِالى ءاياٍت ِإلى 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم 13
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تهْم ءاياتنااءجِِ جاءتهْم ءاياتنا 13
 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل مبيٌن وجحدوا جحدوامبيٌن و   مبيٌن وجحدوا 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظلماً وعلواً  ظلماً و علواً  ظلماً وعلواً  14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد ءاتينا 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  علماً وقاال علماً و قاال علماً وقاال 15
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 15
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأوتيناْ؛ْوْاوتينا وأوتينا 16

 َشيٍء ِاف َشيٍء ِإف 16

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
وقفاً: لحمزة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد

أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة إلى الياء مع 
إسكاف الياء للوقف، النقل مع  حذفها ثم

، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي  الرـو
قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
وصبًل: لحمزة وبين اللفظين ، مع الرـو
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة  ويُزادتحقيق 

   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس إْلِنسا 17
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأيهانملٌة يػػ   ػأيهاػػ  ػنملٌة ي   ػأيهانملٌة يػػ   18

أْف َأشكر ؛ وأْف  19
 َأعمل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاشكر ؛ وأَف َاعمل
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

 باإلمالةِاهترضِِ ترضاه 19
 بإسكاف ياء اإلضافة ماليْ  ماليَ  20
 لدى الوقف عليها باإلمالةِىأرِِ أرى 20
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 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْنـالغاىْــبي الغائبين 20

ِْلعذبنوْ؛ْاْلعذبنو ألعذبنو ؛ ألذبحنو 21
 حنوـحنوْ؛ْاْلذبـِلذب

 فاً: التحقيق أو التسهيلوق

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شديداً َاو شديداً َأو 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تيَػنّػياليَػ ليَػأتيَػنّػي 21
 بضم الكاؼ فمُكث فمَكث 22
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  وجيػت  وجئتُػ  22

ْ[ْْاْـبنبــاْ؛ْبنبـ[ْ،ْ]ْْْاْـسبــاْ؛ْسبَـْ]ْ سبػػٍإ ؛ بنبػػإٍ  22
وقفاً: لحمزة وجهاف إبداؿ الهمزة ألفاً، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بنبٍإ يقين بنبٍإ ي قين بنبٍإ يقين 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يقيٍن ِاني يقيٍن ِإني 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 وقفاً: تسهيل الهمزة ةاْْمرٱ مرأةٱ 23
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وتيتاْْوأوتيت ؛ و وأوتيت 23

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  23

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
وقفًا: لحمزة أربعة أوجو: التحقيق، وقفاً: 

فها ثم نقل حركة الهمزة إلى الياء مع حذ
، إبداؿ  إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

ولها ؛ عظيٌم  َشيءٍ  23
 وجدتها

لها ؛ و   َشيءٍ 
 جدتهاعظيٌم و  

ولها ؛  َشيءٍ 
 عظيٌم وجدتها

 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف

 النقل مع اإلسكاف وقفاً لحمزة: الخب الخْبءَ  25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 25
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالياء فيهما بدؿ التاء  يعلنوف ؛ يخفوف تعلنوف ؛ تخفوف 25
 ق أو التسهيلوقفاً: التحقيْلقواْْفألقوْ؛ْفـ فألقو 28
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إليهم فألقو إليهم فألقو 28
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 28

 ؛ الملوُ  مَلوْْـالالمبَل ؛  المَلُؤا 29

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  وقفاً:
، إبداؿ ألف، تسهيل الهمز  ة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو
 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كريٌم ِانو كريٌم ِإنو 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 زة ألفاً وقفاً: أبدؿ الهم واتوني وْأتوني 31

 ؛ الملوُ  مَلوْْـالالمبَل ؛  المَلُؤا 32

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  وقفاً:
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو
 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  قاطعًة اَمراً  قاطعًة َأمراً  32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

33 
قوٍة وألوا ؛ شديٍد 

 واألمر
قوٍة و ألوا ؛ 
 شديٍد و األمر

قوٍة وألوا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شديٍد واألمر

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامرينباس ؛  تْأمرينبْأٍس ؛  33

 وااَلمر رواأْلَم 33
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

34 
قالْت ِإف ؛ قريًة 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قالِت ِاف ؛ قريًة اَفسدوىا أفسدوىا 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ أذلًة وكذل  أذلًة و كذل  أذلًة وكذل  34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرسلٌة ِاليهم مرسلٌة ِإليهم 35
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 35
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 36
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إدغاـ النوف األولى في الثانية فتمد الواو ب نِّيأتمدو   أتمدوننِ  36
 مشبعاً، وأثبت ياء زائدة وصبًل ووقفاً 

 فيها وال إمالة؛ حذؼ الياء وقفاً ووصبلً ب ءاتافِ  ءاتانيَ  36
 باإلمالةِاكمءاتِِ ءاتاكم 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم  36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ارجِع ِاليهم ارجْع ِإليهم 37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 37
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فلناتينهم فلنْأتينهم 37
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد ىمأذلًة و  ىمأذلًة و   ىمأذلًة و  37

 ؛ الملوُ  مَلوْْـالالمبَل ؛  المَلُؤا 38

لحمزة خمسة وقفاً: إبداؿ الهمزة ألف، 
، إبداؿ الهمزة واو  تسهيل الهمزة مع الرـو
مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ الهمزة واو 
، إبداؿ الهمزة واو  مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتونيياتيني ؛  يْأتيني ؛ يْأتوني 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتوني أف ي أتوني أف يأتوني 38

ِاتاكءِِ ءاتي  39
ِ؛ِاتاكءِِ

ِءاتاك
بخلف عن خبلد إمالة الهمزة ويلزمو  لحمزة

 ، ووجو خبلد الثاني ىو الفتحإمالة األلف

لخلف سكت،  ادويُز وصبًل: لحمزة تحقيق  لقوٌي اَمين لقوٌي َأمين 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِاتاكءِِِاتاكءِِ ءاتي  40
ِءاتاك

بخلف عن خبلد إمالة الهمزة ويلزمو  لحمزة
 ، ووجو خبلد الثاني ىو الفتحإمالة األلف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يرتد أف ي رتد أف يرتد 40

وقفاً: ولو  مطلقاً؛ ةلراء والهمز ابإمالة ِاهءِِرِِ رءاه 40
 تسهيل الهمزة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل شكراْْءأشكر ؛ ء ءأشكر 40

ـْ َأكفر 40 ـَ اَكفر أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ننظَر اَتهتدي ننظْر أَتهتدي 41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تاءجِِ َجاءت 42
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وتينااْْوأوتينا ؛ و وأوتينا 42
 وقفاً: تسهيل الهمزة توْاْر رأتو 44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لجًة وكشفت كشفتلجًة و   لجًة وكشفت 44

لقْد َأرسلنا ؛ صالحاً و  45
 َأف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ صالحاً َاف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  بالسيَية بالسيئة 46
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْطاىْــركم طائركم 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رىٍط يفسدوف رىٍط ي فسدوف رىٍط يفسدوف 48

 ااَلرض اأْلَرض 48
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم التاء الثانية يػتُػنولػتػب لػنػبيػتَػنو 49
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم البلـ الثانية لػتػقوُلن لػنػقوَلن 49
 بضم الميم وفتح البلـ ُمهَل  َمهِل  49

مكراً ومكرنا ؛ مكراً  50
 وىم

مكرنا ؛ مكراً و  
 ىممكراً و  

مكراً ومكرنا ؛ 
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  مكراً وىم

51 
قومهْم ؛  مكرىْم أنا

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قومهْم أجمعين؛  مكرىْم أنا أجمعين

 كسر الباءب بُِيوتهم بُػُيوتهم 52
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 52
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م لقوـٍ يعلموف علموفلقوـٍ ي   لقوـٍ يعلموف 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولوطاً ِاذ ولوطاً ِإذ 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  أتاتوف أتْأتوف 54
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْأئِنكمْ؛ْأىْــنكم أئِنكم 55
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 55
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم 55
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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قريتكْم إنهْم ؛ إنهْم  56
 أناس

ف لخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قريتكْم إنهْم ؛ إنهْم أناس
  السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أناٌس يتطهروف أناٌس ي تطهروف أناٌس يتطهروف 56
 وقفاً: تسهيل الهمزةْٱمرْاتو مرأتوٱ 57
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 58
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ فسا فساءَ  58
 باإلمالةِىِ اصطفِِ ى  اصطف 59

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاما خيرٌ  خيٌر َأما 59
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 59

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 60
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 سوقفاً: لحمزة خمسة القيا  •السما؛  السما السماءِ  60
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أف لكْم أف 60
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لػ و•َأءلػ و ؛ أَ  َأِءلػ و 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوـٌ يعدلوف عدلوفقوـٌ ي   قوـٌ يعدلوف 60

 ااَلرض اأْلَرض 61
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: 

قراراً وجعل ؛ أنهاراً  61
 وجعل

قراراً وجعل ؛ 
 أنهاراً و جعل

قراراً وجعل ؛ 
 أنهاراً وجعل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

بْل حاجزاً َأِءلػ و ؛  61
 َأكثرىم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىمحاجزاً َاِءلػ و ؛ 
 لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لػ و•َأءلػ و ؛ أَ  َأِءلػ و 61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أم ن يجيب أم ن ي جيب أم ن يجيب 62

 السو ؛ السوّ  السوءَ  62

وجهاف: نقل حركة الهمزة  حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

لهمزة واو ثم إدغاـ الواو للوقف، إبداؿ ا
 الواو التي قبلها فيها
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 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ خلفا خلفاءَ  62

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 62
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لػ و•َأءلػ و ؛ أَ  َأِءلػ و 62

أم ن يهديكم ؛ ومن  63
 يرسل

أم ن ي هديكم ؛ 
 ومن ي رسل

أم ن يهديكم ؛ 
 ومن يرسل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بإسكاف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 63
 بدؿ الباءالمفتوحة بالنوف  راً شنَ  راً ُبش 63
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لػ و•َأءلػ و ؛ أَ  َأِءلػ و 63
 لوقف عليهاباإلمالة لدى اِىـتعالِِ تعالى 63

64 
أم ن يبَدُؤا ؛ ومن 

 يرزقكم
أم ن ي بَدُؤا ؛ ومن 

 ي رزقكم
أم ن يبَدُؤا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يرزقكم

 ؛ يبَدوُ  يبَدوْْيبَدا ؛  يبَدُؤا 64

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

للوقف، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة تسكن
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو
 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  64

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 64
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 : التحقيق أو التسهيلوقفاً  لػ و•َأءلػ و ؛ أَ  َأِءلػ و 64
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  برىانكْم إف برىانكْم إف 64

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 65
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  رة اآْلخ 66
 لنقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة ا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [ أئِناْ؛ْأىْـنا[ ؛ ]  ذا•َأِءذا ؛ أَ ]  َأِءذا ؛ أئِنا 67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وءاباؤناتراباً  ءاباؤناو  تراباً  وءاباؤناتراباً  67
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،  تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى وقفاً: ْاباْونا•وءاباْوناْ؛ْو وءاباؤنا 67
 تسهيل مع المد أو القصري الثانية الوف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 68
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ااَلرض اأْلَرض 69
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اءوصبًل ووقفاً: ضم حمزة اله عليُهم عليِهم 70
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 71
 باإلمالة ِىِ عسِِ ى  عس 72
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكوف كوفأف ي   أف يكوف 72
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  75

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 75
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٍن ِاف يٍن ِإفمب 75
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 76
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 76
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىهدِِـل لهدىً  77
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ورحمة لهدىً  و رحمة لهدىً  ورحمة هدىً ل 77
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين للمْؤمنين 77
 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 80
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الدعا الدعاءَ  80

 ْهديػتَ  بِػَهادي 81
بتاء مفتوحة بدؿ الباء، وأسكن الهاء دوف 

 ألف
 بفتح الياء العميَ  العميِ  81
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ضبللتهْم إف ضبللتهْم إف 81
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يؤمن ؤمنمن ي   من يؤمن 81
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 81
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 81
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مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين  ْم أخرجناعليهُ  ْم أخرجناعليهِ  82
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 82
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تكلمهْم أف تكلمهْم أف 82
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 82
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممن يكذب ممن ي كذب ممن يكذب 83
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 83
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر واءجِِ َجاءو 84
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  ي ؛ بَياياتيبآيات بآياتي 84

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علماً َام اذا علماً َأم اذا 84
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 85

لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص يرَوا اَنا ؛ مبِصراً ِاف يرْوا أَنا ؛ مبِصراً إف 86
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 86
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف ؤمنوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يؤمنوف 86
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 86

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 87
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 87

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكٌل أََتوه وكٌل أََتوه 87
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ى الوقف عليهاباإلمالة لدِىوترِِ وترى 88
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جامدًة وىي ىيجامدًة و   جامدًة وىي 88
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 َشيٍء ِانو َشيٍء ِإنو 88

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد

أوجو: نقل حركة الهمزة إلى الياء مع 
حذفها ثم إسكاف الياء للوقف، النقل مع 

، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي الرـو
قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
وصبًل: لحمزة ، وبين اللفظين مع الرـو
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة  ويُزادتحقيق 

   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 
 ثة اإلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبل اجِِ َجاء 89
ػذفزٍع  89 ػذو ي  فزٍع  يومػىِٕ ػذفزٍع  مػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  89

ػذ 89 ػذ ءامنوف يومػىِٕ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنوف- يومػىِٕ
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 90
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  بالسيػيَػة بالسيئة 90
 إدغاـ صغير لحمزة ىل ت جزوف ىْل ُتجزوف 90

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاعبد ؛ أَف اَكوف أْف َأعبد ؛ أْف َأكوف  91
    لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  91

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  الياء التي قبلها فيها مع الرـو إدغاـ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وأمرت شيٍء و أمرت شيٍء وأمرت 91

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأَف اَتلوا ؛ فقِل ِانما وأْف أَتلوا ؛ فقْل ِإنما 92
     لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 اً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقف القَراف القرءاف 92
 باإلمالةِىِ اىتدِِ ى  اىتد 92
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  سيريكْم ءاياتو سيريكْم ءاياتو 93
 بالياء بدؿ التاء يعلموف تعلموف 93

 
 ( سورة القصص 28) 

 
 الطاء، ولو إظهار نوف سين عند الميم ةمالبإِسمـ ِِ طسم 1

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْ؛ْنبَـاْْْانبَـ إِ نبَػ 3
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف ؤمنوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يؤمنوف 3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 3
 فيو ألنو واوي ال إمالة عبل عبل 4

 ااَلرض اأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيعاً يستضعف ستضعفشيعاً ي   شيعاً يستضعف 4

4 
طائفة ؛ أبناءىم ؛ 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىم•ىم ؛ نسا•؛ أبنا طاىْـفة نساءىم

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نساَءىْم إنو وِنساَءىْم إن 4

 ااَلرض اأْلَرض 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  هْم أئِمةونجعل هْم أَئِمةونجعل 5
 الهمزة وقفاً: تسهيلْأَىْــمة مةػأَىِٕ  5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أَئِمة ونجعلهم و نجعلهم أَئِمة ونجعلهم أَئِمة 5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 6
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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بياء مفتوحة بدؿ النوف، وفتح الراء، وألف ِويَـَرىِِ  ونُػِريَ  6
 مدية بدؿ الياء، وباإلمالة

رعوَف وىاماَف ف 6
 بالرفع ) الثبلثة   فرعوُف وىاماُف وجنوُدىما وجنوَدىما

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َارضعيو أْف َأرضعيو 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل عدواً وحزناً  عدواً و حزناً  عدواً وحزناً  8
 بضم الحاء وإسكاف الزاي ناً زْ ػوحُ  ناً زَ ػوحَ  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وحزناً ِاف وحزناً ِإف 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل أو الحذؼْخاطـــْــنيْ؛ْخاِطني ينػػػػٔ خاط 8
 وقفاً: تسهيل الهمزة تاْْمرٱ مرأتٱ 9
 باإلمالة ِىِ عسِِ ى  عس 9

أف ي نفعنا ؛ ولداً  أف ينفعنا ؛ ولداً وىم 9
 و ىم

أف ينفعنا ؛ 
 ولداً وىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اً واو قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  فَواد فَؤاد 10
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 10

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فارغاً ِاف فارغاً ِإف 10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُجنٍب وىم ُجنٍب و ىم ُجنٍب وىم 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل َادلكم ىْل َأدلكم 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بيٍت يكفلونو بيٍت ي كفلونو بيٍت يكفلونو 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حٌق ولكن حٌق و لكن حٌق ولكن 13
 باإلمالةِىِ واستوِِ ى  واستو  14

14 
حكماً وعلماً ؛ 
 وعلماً وكذل 

علماً ؛ حكماً و  
 كذل وعلماً و  

حكماً وعلمًا؛ 
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ وعلماً وكذل 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىلها مْن َأىلها 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِفقضِِ ى  ؛ فقض ى  موس 15  باإلمالةِىِ موِسى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فلَن اَكوف فلْن َأكوف 17
  لخلف سكت ويُزاد نقل وتحقيق لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خائفاً يترقب ترقبخائفاً ي   خائفاً يترقب 18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلمس باأْلَمس 18
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 18

خلف سكت، ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاراد أْف َأراد 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يبطش أف ي بطش أف يبطش 19
ـموسِِ ى  ػػموسيػػػػ   19  باإلمالةِىِ يـــــ 

 ااَلرض بااَلمس ؛ اأْلَرضباأْلَمس ؛  19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو وَجاء 20

20 
مْن َأقصا ؛ فاخرْج 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَقصا ؛ فاخرِج ِاني ِإني
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الوقف عليها ى  باإلمالة لدِاأقصِِ َأقصا 20
 باإلمالةِىِ ؛ِيـــــ ـموسِِِىِ يسعِِ ى  ػػموسيػػػػ  ؛  ى  يسع 20
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل المبل المؤلَ  20
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفياتمر  وفيْأتمر  20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خائفاً يترقب ترقبخائفاً ي   خائفاً يترقب 21
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سواتلقا ؛  سواءَ تلقاَء ؛  22
 باإلمالة لدى الوقفِىعسِِ سىع 22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يهديني هدينيأف ي   أف يهديني 22
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ما ماءَ  23
 وصبًل: ضم حمزة الهاء م امرأتيندونِػهُ  م امرأتيندونِػهِ  23
 وقفاً: تسهيل الهمزة تيناْْمرٱ مرأتينٱ 23
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 الصاد زاياً بإشماـ ُْيص ِدر ُيْصِدر 23
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الرعا الرعا الرعاءُ  23
ِ؛ِتولِِفسقِِ ى  ؛ تول ى  فسق 24  باإلمالةِىِ ـى 
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِاءهاءتوِ؛ِجِِفجِِ فَجاءتو ؛ َجاءه 25
 باإلمالةِماـاىإحدِِ إحداىما 25
 القياس وقفاً: لحمزة خمسة •استحيا استحيا استحياءٍ  25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قالِت ِاف قالْت ِإف 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ماـاىحدِِقالِت اِ  قالْت ِإحداىما 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ماـاىإحدِِ إحداىما 26
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  استاجره ؛ استاجرت استْأجره ؛ استْأجرت 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمين األمين 26
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

27 
 أْف أٌنكح  ؛ 

فإْف أَتممت ؛ أْف 
 َأشق

 أُف انكح  ؛ 
 فإَف اَتممت ؛ أَف َاشق

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىإحدِِ إحدى 27
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاجرني تْأجرني 27
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلجلين اأْلَجلين 28
  مزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لح

 باإلمالةِىِ قضِِ ى  قض 29
 باإلمالة لدى الوقف عليها ىموسِِ موسى 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلجل اأْلَجل 29
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل: بضم الهاء ألىلُو امكثوا ألىلِو امكثوا 29

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت بخبٍر َاو بخبٍر َأو 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 بضم الجيم ُجذوة َجذوة 29
 باإلمالةِىِ اىاِ؛ِيـــــ ـموسِِأتِِ ى  ػػموسيػػػػ  أتاىا ؛  30

 ؛ شاطيِ  شاِطـىْْشاطي ؛  شاطئِ  30

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: اإلبداؿ ياء 
، اإلبداؿ ياء  ساكنة، التسهيل مع الرـو

، -نظري  -كسورة ثم تسكن للوقف م
 اإلبداؿ ياء مكسورة مع الرـو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليمن اأْلَيمن 30
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ موسِِــــ أنِيِىِ موسِِــــ أنِيِ  ى  موسػأف يػػػ   30

وأَف أَلق ؛ تخْف  31
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَلق ؛ تخْف ِان  وأفَ  ِإن 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِاىاءِِرِِ رءاىا 31
تسهيل بوقفاً: و  مطلقاً؛ بإمالة الراء والهمزة

 الهمزة

31 
جافٌّ ول ى  ؛ مدبراً 

 ولم
ِ؛ِـِـجانٌِّو لِ  ى 

ِمدبراًِو مل
ِ؛ِـِـجانٌِّولِ  ى 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِمدبراًِومل

ِ؛ِيــِـولِ  ى  موسػيػػػ   ى  ؛ول   31  باإلمالةِىِ موسِِـــ ى 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمنين اآْلمنين 31
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ بيضا بيضاءَ  32

 ُسػِو ؛ ُسػوِّ  ُسػوءٍ  32

نقل حركة الهمزة زة أربعة أوجو: وقفاً: لحم
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف سوٍء واضمم سوٍء و اضمم سوٍء واضمم 32

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واضمِم ِالي  واضمْم ِإلي  32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الراء الر ْىب الر ْىب 32
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 وقفاً: تسهيل الهمزة يْووملْْ ومئليْو 32
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م أف يقتلوف أف ي قتلوف أف يقتلوف 33
  بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  34

 ردا رْدءاً  34
وقفاً: قرأ بنقل حركة الهمزة للداؿ مع 

 وأبدؿ التنوين ألف العوض حذؼ الهمزة،

يصدقني ؛ أف  رْدءاً  34
 يكذبوف

صدقني ؛ ي   رْدءاً 
 كذبوفأف ي  

يصدقني  رْدءاً 
 أف يكذبوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

بآياتنا ؛ [ ؛ ]بأخي  ؛ بَيخي ] بآياتنا؛  بأخي  35
 [بَياياتنا

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً 

 باإلمالة ِىِ موسِِىمِ؛ِِجاء ى  موسَجاءىم ؛  36
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 36
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمفتِِ مفترىً  36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مفترًى وما مامفترًى و   مفترًى وما 36
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباىْـنا ءابائنا 36

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 36
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛ِبالموسِِ ى  ؛ بالهد ى  موس 37  باإلمالةِىِ هدِِـى 
 مالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإل اجِِ َجاء 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يكوف كوفومن ي   ومن تكوف 37
 بالياء بدؿ التاء يكوف تكوف 37

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْمَلْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  38
 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم ِمِن ِالػ و ِمْن ِإلػ و 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 38

 ااَلرض اأْلَرض 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم إلينا أنهْم إلينا 39
 بفتح الياء وكسر الجيم يَرِجعوف َجعوفيُر  39
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وجعلناىْم أئمة وجعلناىْم أَئِمة 41
 الهمزة وقفاً: تسهيلْأَىْــمة مةػأَىِٕ  41
ػم 41 ػم يدعوف ةً أَىِٕ ػم ي دعوف ةً أَىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يدعوف ةً أَىِٕ
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 42
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لعنًة ويـو يـولعنًة و   لعنًة ويـو 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 43
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِوىدِِموسِِ موسى ؛ وىدىً  43

ِىِ ـولِِاُلِ ى  اأْلُول 43
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

، التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وباإلمالة وصبلً ووقفاً 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْبصاىْــر بصائر 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىدًى ورحمة رحمةوىدًى و   وىدًى ورحمة 43
 ف عليهاباإلمالة لدى الوق ىموسِِ موسى 44

 ااَلمر اأْلَمر 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  أنشػانا أنشػأنا 45
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) معاً   عليِهم 45
  لخلف السكت ويُزاد مطلقًا: لحمزة التحقيق عليهْم ءاياتنا عليهْم ءاياتنا 45
 باإلمالةِاىمأتِِ أتاىم 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 47
 صرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو ق ىماءجِِ َجاءىم 48
 باإلمالة فيهما )معاً   ىِ موسِِ )معاً  ى  موس 48
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 49
 باإلمالةِىِ أىدِِ ى  أىد 49

فاعلْم أَنما ؛ ومْن  50
 َأضل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاعلَم اَنما ؛ ومَن َاضل
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىم•أىوا اءىمأىو  50
 باإلمالةِاهىوِِ ىواه 50
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  50
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 52
 باإلمالةِىِ ـيتلِِ ى  يتل 53
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 53
 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال يوتوف يْؤتوف 54
 أو حذفهاوقفاً: تسهيل الهمزة  وف ؛ ويدَرْوف•ويدر ويدرءوف 54
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيػيَػة السيئة 54
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أعمالكم لكْم أعمالكم 55

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحببت مْن َأحببت 56
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 56
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  56
ِ؛ِيهدِِـال ى  يجبى  ؛ الهد 57  باإلمالةِىِ ـجبِِـى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَرضنا مْن َأرضنا  57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امناً -حرماً  حرماً َءامناً  57
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىِ ـجبِِـيءامناً  ىِ ـجبِِـيُّءامناً  ءامناً يجبى   57

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  57

لخبلد  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس
وقفًا: لحمزة أربعة أوجو: التحقيق، وقفاً: 

نقل حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم 
، إبداؿ  إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكَم َاىلكنا وكْم َأىلكنا 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعدىْم إال بعدىْم إال 58
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قليبلً وكنا كناقليبلً و   قليبلً وكنا 58
ِ)ِمعاًِ(القرِِ   اً مع ) ى  القر  59  باإلمالةِى 

 في ِإمها في أُمها 59
وصبًل: بكسر الهمزة، وابتداًء بالضم 

 )كحفص 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رسوالً يتلوا تلوارسوالً ي   رسوالً يتلوا 59

مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين  عليهْم ءاياتنا عليهْم ءاياتنا 59
  لخلف السكت ادويُز لحمزة التحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  60
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 الهمزة وقفاً: تحقيق أو تسهيلباإلمالة، و ِىِ اِ؛ِوأبقِِـالدناِِ ى  الدنيا ؛ وأبق 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خرٌيِوأبقِِِىِ أبقِِخرٌيِوِ  ى  خيٌر وأبق 60
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أفمن وعدناه أفمن و عدناه أفمن وعدناه 61
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 61
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•شركا يءشركا 62
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 63

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  63
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  تػبرانا تبػرأنا 63
 وقفاً: تسهيل الهمزةْوااْْوْر ورأوا 64

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنهم لْو أَنهم 64
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 66

 •ااَلنبا ؛ ااَلنبا اأْلَنباءُ  66

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة المتطرفة والسكت
 لحمزة خمسة القياس

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  66
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•يتسا يتساءلوف 66
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [امن•؛ و وءامن[؛ ]فْاما]فأما ؛  وءامنفأما ؛  67
 باإلمالة ِىِ فعسِِ ى  فعس 67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يكوف كوفأف ي   أف يكوف 67
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  68
 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 68

لخبلد  ويُزادباإلمالة؛ ووصبًل: لحمزة السكت ِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 70
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة   اآْلخرة 70
 سكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وال

71 
قْل َأرءيتم ؛ سرمداً 
ِإلى ؛ مْن ِإلػ و ؛ 
 بضياٍء َأفبل

 قَل اَرءيتم ؛ سرمداً ِالى ؛ 
 مِن ِالػ و ؛ بضياٍء َافبل  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 71
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إف أرءيتمْ  أرءيتْم إف 71
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 71
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بضيا ؛ بضيا بضياءٍ  71

قْل َأرءيتم ؛ سرمداً  72
 ِإلى ؛ مْن ِإلػ و 

 قَل اَرءيتم ؛ سرمداً ِالى ؛ 
 مِن ِالػ و  

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 72
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف أرءيتْم إف 72
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 72
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•شركا يءشركا 74
ِ؛ِفبغِِموسِِ ى  ؛ فبغ ى  موس 76  باإلمالةِىِ ى 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 76
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 76
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 لتنُػُو ؛ لتنُػو   لتُنوأُ  76

نقل حركة الهمزة للواو وقفاً: ستة أوجو: 
قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف الواو 

، النقل مع اإلشماـ، ؛ نقل مع للوقف الرـو
 الواو التي قبلها إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ

مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع  فيها
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع اإلشماـ  الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تفرِح ِاف تفرْح ِإف 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاـالدناِِ؛ِِاكءاتِِ الدنيا ؛ ءاتاؾ 77

  اآَلخرة  اآْلخرة 77
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 77
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ل يعلَم َاف ؛ قَد َاى يعلْم َأف ؛ قْد َأىل  78
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

78 
قوًة وأكثر ؛ جمعاً 

 وال
قوًة و أكثر ؛ 
 جمعاً و ال

قوًة وأكثر ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جمعاً وال

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػل ػػليسٔ  78
 وصبًل: ضم حمزة الهاء ذنوبُهم المػجرموف مػجرموفذنوبِهم ال 78
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 79
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٍم وقاؿ قاؿعظيٍم و   عظيٍم وقاؿ 79

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-لمَن  لمْن َءامن 80
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صالحاً وال الصالحاً و   صالحاً وال 80
 باإلمالةِاىايلقِِ يلقاىا 80

 ااَلرض اأْلَرض 81
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  فيَػة فَئة 81
 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف فئٍة ينصرونو نصرونوفئٍة ي   فئٍة ينصرونو 81
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلمس باأْلَمس 82
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزةْنواْْنْ؛ْويكـاْْويكـ ويكأف ؛ ويكأنو 82
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لمن يشاء شاءلمن ي   لمن يشاء 82
 : لحمزة خمسة القياسوقفاً  •يشا ؛ يشا يشاءُ  82
 بضم الخاء وكسر السين َلُخِسف َلَخَسف 82

 ااَلرض؛  اآَلخرة اأْلَرض؛  اآْلخرة 83
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فساداً والعاقبة العاقبةفساداً و   فساداً والعاقبة 83
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ ء ) معاً  َجا 84
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَياتبالسيػَية ؛  السيئاتبالسيئة ؛  84
 لدى الوقف عليها باإلمالةِىجزِِـي يجزى 84
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 85
 ة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمز  اجِِ َجاء 85
 باإلمالةِىِ هدِِـبال ى  بالهد 85
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وما مامبيٍن و   مبيٍن وما 85
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ لقِِأنِيُِِىِ لقِِأنِيُّ أف يُلقى   86
 باإلمالةِىِ لقِِيُِ ى  لقيُ  86

87 
إْذ ؛  عْن َءايات

 أُنزلت ؛ أُنزلت إلي 
إُذ انزلت ؛ أُنزلِت ايات ؛ -عَن 

 الي 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

 سكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 88
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  88
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىالٌ  ِاال ىالٌ  ِإال 88
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة العنكبوت 29) 
 

 ألَم َاحسب َأحسب  ألم 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  زادويُ وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

جواز وقفاً ، وال يخفى أف  لحمزة سكت
 الميم وقصرىا في حاؿ النقل إشباع

 أف يتركوا ؛ أف يقولوا 2
تركوا ؛ أف أف ي  
 قولواي  

أف يتركوا ؛ أف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يقولوا

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَيات السيئات 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناأف يسبقو  سبقوناأف ي   أف يسبقونا 4
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساَء  4
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل [ػات•آلت ؛ لػ[ ؛ ]فإنْ؛ْفـْان] آلتفإف ؛  5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آلٍت وىو ىوآلٍت و   آلٍت وىو 5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  مسيَياته سيئاتهم 7
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولنجزينهْم أحسن ولنجزينهْم أحسن 7

نساف 8  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسناً وإف إفحسناً و   حسناً وإف 8
 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْفأنبـْىــكمْ؛ْفأنبُيكم فأنبئكم 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يقوؿ قوؿمن ي   من يقوؿ 10
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 10
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  معكْم أوليس معكْم أوليس 10
 فيهما ألف لفظ خطايا مستثنى ال إمالة خطاياكم ؛ خطاياىم ؛ خطاياىم خطاياكم 12

 َشيٍء ِانهم َشيٍء ِإنهم 12

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق ، وبين اللفظين أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   سكت لخلف ويُزادوتحقيق 
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وليُػَسػلن ػلنوليُػسػٔ  13

ولقْد َأرسلنا ؛ نوحاً  14
 ِإلى ؛ سنٍة ِإال

 ولقَد اَرسلنا ؛ نوحاً ِالى ؛
 سنٍة ِاال 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ففيهْم أل فيهْم ألف 14
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أوثاناً وتخلقو تخلقوفأوثاناً و   أوثاناً وتخلقوف 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إفكاً ِاف إفكاً ِإف 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بالتاء بدؿ الياء تروا يروا 19

 ؛ يبديُ  يبِدىْْيبِدي ؛  يبِدئُ  19

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 

ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ إبداؿ اله مزة ياء مضمومة مع الرـو

 الهمزة ياء مضمومة مع اإلشماـ

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل بَدا بَدأَ  20

 ؛ ينشيُ  ينشـىْْينشي ؛  ينشئُ  20

الهمزة وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 

ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ الهمزة  إبداؿ الهمزة ياء مع الرـو

 .-إشماـ الضمة  -ياء مع اإلشماـ

 بلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما ق النَشة ؛ النشاة النشأة 20
 أو النقل مع إبقاء ألف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة   اآْلخرة 20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  20
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا قديٌر يعذب قديٌر ي عذب قديٌر يعذب 20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء ) معاً   21
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء ) معاً   21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 22
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لحمزة خمسة القياس وقفاً:  •السما ؛ السما السماءِ  22

22 
من ولّي ؛ وليٍّ وال ؛ 

 نصيٍر والذين

لّي ؛ وليٍّ من و  
ال ؛ نصيٍر و  

 الذينو  

من ولّي ؛ وليٍّ 
وال ؛ نصيٍر 

 والذين
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بَيايات بآيات 23
 لوقفاً: التسهيْيــْىــسوا ػسوايػىِٕ  23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِاهجِِـنفاْْ؛ِِاهجِِـفأن فأنجاه 24
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يؤمنوف منوفلقوـٍ ي ؤ  لقوـٍ يؤمنوف 24
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يؤمنوف 24
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ت خذت مٱ ت خْذُتمٱ 25
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 25

25 
ببعٍض ويلعن ؛ بعضاً 

 ومأواكم
ببعٍضِو يلعنِ؛ِ

ِاكمبعضاًِو مأوِِ
ببعٍضِويلعن؛ِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِماكبعضاًِومأوِِ

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً باإلمالة، و ِاكموماوِِ ومْأواكم 25
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػامن•فآمن ؛ فػ فآمن 26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لوٌط وقاؿ قاؿلوٌط و   لوٌط وقاؿ 26

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مهاِجٌر ِالى مهاِجٌر ِإلى 26
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه  27
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 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة   اآْلخرة 27
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لوطاً ِاذ ؛ مَن َاحدو  ؛ مْن َأحد  ولوطاً ِإذ 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْوصًل:ْأئنكم إنكم 28
ْوقفاً:ْأَئِنكمْ؛ْأَىْــنكم

وقفاً: التحقيق أو زاد ىمزة استفهاـ، و 
 التسهيل

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 28
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْ؛ْأَىْــنكمأَئِنكمْ أَئِنكم 29
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف ؛ وتاتوف لتْأتوف ؛ وتْأتوف 29
 ، ابتداًء: كحفصوقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  تناو  ػقال ئتناٱقالوا  29
  تسهيل مع مد أو قصرالوقفاً: و باإلمالة،  تاءجِِ َجاءت 31
 باإلمالةِىِ بالبشرِِ ى  بالبشر  31

ػينو 32 بتخفيف الجيم وسكوف النوف التي قبلها،  لنْنػِجػينو لننَػجِّ
 واإلخفاء واضح

 الهمزة وقفاً: تسهيل تواْْمرٱ مرأتوٱ 32
  تسهيل مع مد أو قصرالوقفاً: و باإلمالة،  تاءجِِ َجاءت 33

 ِسي ؛ ِسيّ  ِسيَء  33

نقل حركة الهمزة إلى الياء مع لحمزة وقفاً: 
إبداؿ ، اء للوقفحذفها ثم إسكاف الي

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
 ثم اإلسكاف للوقف

 باإلمالةِاقوضِِ وضاؽ 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذرعاً وقالوا قالواذرعاً و   ذرعاً وقالوا 33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تحزِف ِانا  تحزْف ِإنا 33
  لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 

، واإلخفاء بتخفيف الجيم وسكوف النوف مْنػُجوؾ منَػج ػوؾ 33
 واضح

 الهمزة وقفاً: تسهيل ت اْْمرٱ مرأت ٱ 33
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  34
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعقلوف عقلوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يعقلوف 35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر راآْلخ 36
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 36
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعاداً وثمود ثمودوعاداً و   وعاداً وثمود 38
اءد ولق ولقْد َجاءىم  39  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف ىمجِّ
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 39

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 39
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

40 
فكبلً َأخذنا ؛ مْن 

 َأرسلنا ؛ مْن َأخذتو ؛ 
 مْن َأغرقنا 

 فكبلً َاخذنا ؛ مَن اَرسلنا ؛ 
 مَن َاغرقنا َاخذتو ؛مَن 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حاصباً ومنهم منهمحاصباً و   حاصباً ومنهم 40

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 40
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بيتاً وإف   إف  بيتاً و   بيتاً وإف   41
 كسر الباءب الِبُيوت البُػُيوت 41
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 42

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  42

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
ة أربعة أوجو: نقل لحمز التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك شيٍء وىو ىوشيٍء و   شيٍء وىو 42
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 43
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 44
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية •آلية ؛ لػ آلية 44
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين نينللمْؤم 44
 باإلمالةِىِ تنهِِ ى  تنه 45
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الفحشا ؛ الفحشا الفحشاءِ  45
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحٌد ونحن نحنواحٌد و   واحٌد ونحن 46
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف ؛ يومن يْؤمنوف ؛ يْؤمن 47

 ىػ ؤالءِ  47
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يؤمن من ي ؤمن من يؤمن 47
 اإلبداؿ ياءً : التحقيق أو وقفاً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كتاٍب وال الكتاٍب و   كتاٍب وال 48
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 49

 تءاي ءايات 50
، ويقف عليها بحذؼ األلف التي قبل التاء

 بالتاء

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ٌن َاولمقِل ِانما ؛ مبي قْل ِإنما ؛ مبيٌن َأولم 50
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَليات اآْليات 50
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

51 
يكفهْم أنا ؛ عليهْم 

 يكفهْم أنا ؛ عليهْم إف إف
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

ِ؛ِوذكرِِيتلِِ ى  وذكر ى  ؛ يتل 51  باإلمالةِىِ ى 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 51

51 
لرحمًة وذكرى  ؛ لقوـٍ 

 يؤمنوف
ِ؛ِذكرِِوِ ِمةًِـلرح ى 

ِؤمنونلقوٍمِيُّ
ِِوذكرِِِمةًِـلرح ى 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِلقوٍمِيؤمنون

 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال يومنوف يْؤمنوف 51
 باإلمالةِىِ كفِِ ى  كف 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهيداً يعلم علمشهيداً ي   شهيداً يعلم 52

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 52
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  53
 اإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصربِاءىمجِِـل لَجاءىم 53
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ولياتينهم وليْأتينهم 53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة وىم ىمبغتًة و   بغتًة وىم 53
 باإلمالةِاىميغشِِ يغشاىم 55
 وصبًل: أسكن الياء فتحذؼ للساكنين عباديْ ػػػ  ي عباديَ ػػػ  ي 56

ئَ ػبػنُ ػل 58  نهمػيَ لػنُػثْػػوِ  نهمػوِّ
بثاء ساكنة بدؿ الباء، وتخفيف الواو، 

 وإبداؿ الهمزة ياءً 

 ااَلنهار اأْلَنهار 58
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ْوكـْايـن وكأين 60

الراجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه وقفاً: 
صل من الكلمة وإف كانت مركبة حسب األ

" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 
 ) راجع األصوؿ  األصل 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ياكماْْوإياكم ؛ و وإياكم 60
 الهمزة وقفاً: تسهيلْسـْالتهم سألتهم 61

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 61
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـفأنِِ ى  نفأ 61
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوفكوف يْؤفكوف 61

لمن يشاء ؛ عليٌم  62
 ولئن

شاء ؛ لمن ي  
 لئنعليٌم و  

لمن يشاء ؛ 
 عليٌم ولئن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  62

 َشِي ؛ َشيِّ  يءٍ شَ  62

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  لتي قبلها فيها مع الرـوإدغاـ الياء ا
 الهمزة وقفاً: تسهيلْسـْالتهم سألتهم 63
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  63
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلفيها؛ و  ال إمالةْفأحياْ؛ْفـْاحيا فأحيا 63

 ااَلرض اأْلَرض 63
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 63
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 64

64 
لْهٌو ولعب ؛ ولعٌب 

 وإفّ 
لعب ؛ لْهٌو و  

 إفّ ولعٌب و  
لْهٌو ولعب ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولعٌب وإفّ 

 اآَلخرة اآْلخرة 64
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

مطلقاً: وبين اللفظين  ؛بإمالة ) نجاىم ِىـاىْمِإلجِِـن نجاىْم إلى 65
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 بإسكاف البلـ ولْػيتمتعوا ولِػيتمتعوا 66

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امناً -حرمناً ؛  يرَوا اَنا مناً حرمناً َءا؛  يرْوا أَنا 67
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ءامناً ويتخطف يتخطفءامناً و   ءامناً ويتخطف 67
  لسكتلخلف ا ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  حولهْم أفبالباطل حولهْم أفبالباطل 67
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 67

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاْظَلم ؛ كذباً َاوو  ومْن َأْظَلم ؛ كذباً َأو 68
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ افتِِ ى  افتر  68
 و قصر باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أِهِجاء َجاءه 68
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمثوِِ مثوىً  68
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 ( سورة الروم 30) 
 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـأدنِِ أدنى 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 4
  وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذْو ػذويومػىِٕ  4
ػذٍ  4 ػذٍ  يفرح ويومػىِٕ ػذٍ  ي فرح ويومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يفرح ويومػىِٕ
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو المومن فو المْؤمن 4
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن من يشاء شاءمن ي   من يشاء 5
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  5
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة اآْلخرة 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرض اأْلَرض 8
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسمًى وإفّ  إفّ مسمًى و   مسمًى وإفّ  8

 ؛ بلقايِ  ىْْبلقا ؛ بلقا بلقائِ  8

تسعة أوجو: خمسة القياس،  فاً: لحمزةوق
باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 

اؿ ياء تسكن للوقف مع قبلها، اإلبد
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 قبلها مع رـو كسرة الياء

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض )معاً  اأْلَرض )معاً  9
  سكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوًة وأثاروا أثارواقوًة و   قوًة وأثاروا 9
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ِهمـاءتوجِِ وَجاءتهم 9
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وا•أسا أساءوا 10

 ى  السوأ 10
ِىِ السوأِِوصًل:ِ

ِ؛ِالسُّو ىِِ ِالسَُّوىِِ وقفاً:ِ
، ووقفاً وجهاف: نقل مع حذؼ أو مالةباإل

 اإلبداؿ إلى واو ثم إدغاـ التي قبلها فيها
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 10

؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز يستهزءوف 10
 يستهُزوف

وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 
 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

 ؛ يبَدوُ  يبَدوْْيبَدا ؛  ايبَدؤُ  11

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة واو  ألفاً، التسهيل مع الرـو
مضمومة ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة 

، إبداؿ الهمزة واو مع  واو مع الرـو
 -إشماـ الضمة  -اإلشماـ

 شفعاوُ ؛  وْْشفعا ؛شفعا  ُؤاػػػػ   ػشفع 13

وجو: خمسة القياس،  12وقفاً: لحمزة 
باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ 
واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 
 ، قبلها، اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو

اإلشباع في األلف التي  اإلبداؿ واو مع
قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع التوسط 
في األلف التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ 
واو مع القصر في األلف التي قبلها مع 

 اإلشماـ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  14
ػذٍ  14 ػذٍ  يتفرقوف يومػىِٕ ػذٍ  تفرقوفي   يومػىِٕ  ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل يتفرقوف يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة روضٍة يحبروف روضٍة ي حبروف روضٍة يحبروف 15
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 16
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 ؛ ولقايِ  ىْْولقا ؛ ولقا ولقائِ  16

تسعة أوجو: خمسة القياس،  فاً: لحمزةوق
ىي: اإلبداؿ ياء باإلضافة إلى أربعة الرسم و 

تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها، اإلبداؿ ياء تسكن للوقف مع 

التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 قبلها مع رـو كسرة الياء

لخبلد  ويُزادة السكت وصبًل: لحمز  اآَلخرة اآْلخرة 16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرض اأْلَرض 18
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعشياً وحين وعشياً و حين وعشياً وحين 18

 ااَلرض اأْلَرض 19
لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 بفتح التاء وضم الراء َتْخُرجوف ُتْخَرجوف 19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 20
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مْن ؛  ومْن َءاياتو 21
 أَنفسكم ؛ ورحمًة ِإف

اَنفسكم ؛ مَن ؛  اياتو–ومَن 
 ورحمًة ِاف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم أزواجاً  أنفسكْم أزواجاً  21

مودًة ورحمة ؛ لقوـٍ  21
 يتفكروف

مودًة و رحمة ؛ 
 لقوـٍ ي تفكروف

مودًة ورحمة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يتفكروف لقوـٍ 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•لػ؛ آليات  آليات 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 22
  وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لوانكماْْو؛  وألوانكم وألوانكم 22
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألوانكْم إفو  وألوانكْم إف 22



 فرش الجزء الحادي والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 584      

 

 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 22
 الميمبفتح البلـ التي قبل  للعاَلمين للعاِلمين 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 23
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يسمعوف لقوـٍ ي سمعوف لقوـٍ يسمعوف 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو- ومنَ  ومْن َءاياتو 24
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

24 
خوفاً وطمعاً ؛ وطمعاً 
 وينزؿ ؛ لقوـٍ يعقلوف

طمعاً ؛ خوفاً و  
ينزؿ ؛ وطمعاً و  
 عقلوفلقوـٍ ي  

خوفاً وطمعاً ؛ 
وطمعاً وينزؿ؛ 
 لقوـٍ يعقلوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما سماءِ ال 24

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 24
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 25
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  25

 ااَلرض ؛ األرضو  اأْلَرض ؛ األرضو  25
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأمره ؛ بَيمره بأمره 25
 فيو ألنو واوي ال إمالة دعاكم كمدعا  25

 وااَلرض واأْلَرض 26
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ يبدوُ  يبَدوْْيبَدا ؛  يبَدُؤا 27

لحمزة خمسة أوجو وقفاً: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة واو  ألفاً، التسهيل مع الرـو

ف فيتحد ىذا مضمومة ثم اإلسكاف للوق
الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ الهمزة  إبداؿ الهمزة واو مع الرـو

  -إشماـ الضمة  -واو مع اإلشماـ
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ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 27
 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت

 وااَلرض واأْلَرض 27
لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

28 
 مْن أَنفسكم ؛ 
 ملكْت أيمانكم

 مَن اَنفسكم ؛
 ملكَت اَيمانكم 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شركا شركاءَ  28
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •اسوا ؛ سو  سواءٌ  28
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كخيفتكْم أنفسكم كخيفتكْم أنفسكم 28

 ااَليات اآْليات 28
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من  لقوـٍ يعقلوف عقلوفلقوـٍ ي   لقوـٍ يعقلوف 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يهدي فمن ي هدي فمن يهدي 29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاضل مْن َأضل 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتخفيف الراء وألف قبلها فارَقوا فر قوا 32
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء لديُهم لديِهم 32

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحمًة ِاذا رحمًة ِإذا 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ـْ أَنزلنا 35 ـَ اَنزلنا أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 35
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيػيَػة سيػئػة 36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيديهم قدمْت أيديهم 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيديهْم إذا أيديهْم إذا 36

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  يرَوا َاف يرْوا َأف 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لمن يشاء ؛ لقوـٍ  37
 يؤمنوف

شاء ؛ لمن ي  
 ؤمنوفلقوـٍ ي  

لمن يشاء ؛ 
 لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  37
 يق أو التسهيلوقفاً: التحق ػايات•آليات ؛ لػ آليات 37
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 37
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػات•فآت ؛ فػ فآت 38
 باإلمالةِىِ ِـِالقرب ى  القرب 38
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِاـربِِ رباً  39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يفعل فعلمن ي   من يفعل 40

 َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  40

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  الرـو إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع
 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  تعالو  40
 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كسبَت اَيدي كسبْت أَيدي 41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 42
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
  ل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النق

ػذٍ ؛  يْأتيأف  43  يومػىِٕ
 يصدعوف

ػذٍ ؛  ْأتيي  أف   يومػىِٕ
 ي صدعوف

؛  يْأتيأف 
ذٍ   لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يصدعوف يومىِٕ

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 43
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  43

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 



 فرش الجزء الحادي والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 587      

 

 

46 
أف يرسل ؛ مبشراٍت 

 وليذيقكم

رسل ؛ أف ي  
مبشراٍت 

 ليذيقكمو  

أف يرسل ؛ 
مبشراٍت 
 وليذيقكم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

47 
ولقْد َأرسلنا ؛ رسبلً 

لخلف سكت،  يُزادو وصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ؛ رسبًل ِالى ِإلى
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ِاءوىمفجِِ فَجاءوىم 47
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 47
 بإسكاف الياء وحذؼ األلف الريح الرياح 48
 ياسوقفاً: لحمزة خمسة الق  •السما ؛ السما السماءِ  48
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفتِِ فترى 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 48
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف ينزؿ أف ي نزؿ أف ينزؿ 49
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 49

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فانظِر ِالى نظْر ِإلىفا 50
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 50
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ موتِِـال ى  الموت 50

لخبلد  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  50
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر ولئن لئنقديٌر و   قديٌر ولئن 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َارسلنا ولئْن َأرسلنا 51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لهمزةوقفاً: تسهيل ا وهاْْفر فرأوه 51
 باإلمالة ىِ موتِِـال ى  الموت 52
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الدعا الدعاءَ  52

 وصبًل: تَػػػْهػػدِ  بهاد 53
 ےتَػػْهػػدوقفاً: 

بإبداؿ الباء تاًء مفتوحة، وإسكاف الهاء 
 وحذؼ األلف، ويقف على الياء
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 بفتح الياء العميَ  العميِ  53
  لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  ضبللتهْم إف ضبللتهْم إف 53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يؤمن من ي ؤمن من يؤمن 53
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 53
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 53

 ؛ َضعف )معاً  54
بخبلؼ حفص الذي لو  ،بفتح الضاد فقط َضعفاً  ؛ َضعف )معاً  َضعفاً 

 الفتح والضم

54 
ضعفاً وشيبة ؛ 
 وشيبًة يخلق

شيبة ؛ ضعفاً و  
 خلقوشيبًة ي  

ضعفاً وشيبة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وشيبًة يخلق

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  54
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يوفكوف يْؤفكوف 55

يماف 56 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  فااِليما اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إدغاـ صغير لحمزة لبثت م لبْثُتم 56
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذف ػذفيومػىِٕ  57
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ض ربنا ولقْد َضربنا 58
 قبلها وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما القَراف القرءاف 58
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مثٍل ولئن مثٍل و لئن مثٍل ولئن 58
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيػتهم جػئتهم 58
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآية ؛ بَياية بآية 58

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف اَنتم إْف أَنتم 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنتْم إال أنتْم إال 58

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاصبِر ِاف فاصبْر ِإف 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقٌّ وال الحقٌّ و   حقٌّ وال 60
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 رة لقمان( سو 31)
 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىدًى ورحمة رحمةىدًى و   ىدًى ورحمة 3
 بتنوين الضم ورحمةٌ  ورحمةً  3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوتوف ويْؤتوف 4

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرةب اآْلخرةب 4
 زة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحم

 باإلمالة لدى الوقف عليها ىىدِِ ىدىً  5

6 
من يشتري ؛ علٍم 
ويتخذىا ؛ مهيٌن 

 وإذا

من ي شتري ؛ 
علٍم و يتخذىا ؛ 

 مهيٌن و إذا

من يشتري ؛ 
علٍم ويتخذىا 
 مهيٌن وإذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  6
 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 ف الزاي وىمز الواووصبًل: بإسكا
بحذؼ الهمزة ونقل حركتها : وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىزؤاً اْولػ ئ  ىزواً ُأْولػ ئ  6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِولِ تتلِِ ى  ؛ ول   ى  تتل 7  باإلمالة ِىِ ـِـى 

7 
عذاٍب أَليٍم ؛ أَليٍم ب

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليٍم ؛ أَليٍم ِافب ِإف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقاً وىو ىوحقاً و   حقاً وىو 9
 سهيلوقفاً: التحقيق أو التباإلمالة، و ِىِ لقِِواْْ؛ِِىِ وألقِِ ى  وألق 10

 ااَلرض اأْلَرض 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دابٍة وأنزلنا أنزلنادابٍة و   دابٍة وأنزلنا 10
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دمبيٍن ولق مبيٍن و لقد مبيٍن ولقد 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 12
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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ومن يشكر ؛ حميٌد  12
 وإذ

شكر ؛ ومن ي  
 إذحميٌد و  

ومن يشكر ؛ 
 حميٌد وإذ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 )بني  بكسر ياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٌم ووصينا عظيٌم و وصينا عظيٌم ووصينا 13

نساف 14 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وىٍن وفصالو فصالووىٍن و   وىٍن وفصالو 14
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معروفاً واتبع معروفاً و اتبع معروفاً واتبع 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَناب مْن أَناب 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فأنبُِّئكم 15
ْفأنبـْىــكمْ؛ْفأنبُيكم

ْنبُيكماْْنبـْىــكمْ؛ْفاْْف
في الهمزة األولى تحقيق أو تسهيل؛ وقفاً: 

 اإلبداؿ ياءً أو تسهيل وفي الثانية ال
 )بني  بكسر الياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صخرٍة َاو صخرٍة َأو 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل: ااَلرض اأْلَرض 16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػبنيخبيٌر يػػ   ػػبنيػػ  ػخبيٌر ي   ػػبنيخبيٌر يػػ   16
 )بني  بكسر ياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 17
 زة ألفاً وقفاً: أبدؿ الهم وامر وْأمر 17

 ااُلمور اأْلُمور 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وخفف العينألف بعد الصاد،  زاد تصاِعر تصعِّر 18

 ااَلرض اأْلَرض 18
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرحاً ِاف مرحاً ِإف 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فخوٍر واقصد فخوٍر و اقصد فخوٍر واقصد 18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلصوات اأْلَصوات 19
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َاف ترَوا ترْوا أف 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وتاء مربوطة منونة بالفتح  ،العين بإسكاف نِْعَمةً  نَِعَموُ  20
 اإلخفاء جليو  )على اإلفراد ؛ بدؿ الهاء

20 

ظاىرًة وباطنة ؛ 
وباطنًة ومن ؛ من 
يجادؿ ؛ علٍم وال ؛ 
 ىدًى وال ؛ منيٍر وإذا

ظاىرًة و باطنة ؛ 
وباطنًة و من ؛ 
من ي جادؿ ؛ 

علٍم و ال ؛ ىدًى 
 و ال ؛ منيٍر و إذا

ظاىرًة وباطنة؛ 
وباطنًة ومن ؛ 
من يجادؿ ؛ 
علٍم وال ؛ 
ىدًى وال ؛ 
 منيٍر وإذا

 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  20
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا 21
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يدعوىْم إلى يدعوىْم إلى 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يْسِلم ومن ي ْسِلم ومن يْسِلم 22
 باإلمالةِىِ الوثقِِ ى  لوثقا 22

 ااُلمور اأْلُمور 22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 اإلبداؿ ياءً أو وقفاً: تسهيل الهمزة ْفننبـْىـهمْ؛ْفننبُيهم مهئُ ػنبِّ نف 23
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نضطرىْم إلى نضطرىْم إلى 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غليٍظ ولئن لئنغليٍظ و   غليٍظ ولئن 24
 الهمزة وقفاً: تسهيلْلتهماْْسـ سألتهم 25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 25
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لْو أَنما ؛ شجرٍة  27
 َأقبلـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنما ؛ شجرٍة َاقبلـ
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 27
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أقبلـٌ والبحر البحرأقبلـٌ و   أقبلـٌ والبحر 27
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعثكْم إال بعثكْم إال 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كنفٍس واحدة فٍس و احدةكن كنفٍس واحدة 28

بصيٌر ؛  واحدٍة ِإف 28
 أَلم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بصيٌر اَلم؛  واحدٍة ِاال
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

كٌل يجري ؛ مسمًى  29
 وأف  

جري ؛ كٌل ي  
 أف  مسمًى و  

كٌل يجري ؛ 
 مسمًى وأف  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو -مَن  مْن َءاياتو 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 31
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كوٍر وإذاش إذاشكوٍر و   شكوٍر وإذا 31

ِاىْمِإلجِِـن نجاىْم إلى 32
مطلقاً: وبين اللفظين  ؛)نجاىم  بإمالة

 لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

مقتصٌد وما ؛ كفوٍر  32
 ػأيهايػػػ  

ما ؛  مقتصٌد و  
 ػأيهاػػػ  كفوٍر ي  

مقتصٌد وما ؛ 
 ػأيهاكفوٍر يػػػ  

 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 32

لده ؛ عن عن و   عن ولده ؛ عن والده 33
 الدهو  

عن ولده ؛ 
 عن والده

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 شيئاً ِاف شيئاً ِإف 33

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
 لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

   لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 33
 أسكن النوف مع اإلخفاء، وخفف الزاي ويػْنػِزؿ ويػنَػزِّؿ 34

 ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 34
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

    التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غداً وما ماغداً و   غداً وما 34

 خبيٌر الم خبيٌر * بسم اهلل 34

  فيما المبين السورتين وصبلً مع وصل )
لخلف  ويُزادبعدىا: لحمزة التحقيق 

 : لحمزة النقل المالسكت، وقفاً على )
السكت؛ أما حفص لخلف  ويُزادوالتحقيق 

 فلو اإلقبلب
 

 ( سورة السجدة 32) 
 

 باإلمالةِاىماهِ؛ِأتِِرِِـافت أتاىم؛  افتراه 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 4
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  4

لّي ؛ وليٍّ من و   من ولّي ؛ وليٍّ وال 4
 الو  

ن ولّي ؛ وليٍّ م
 وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شفيٍع َافبل شفيٍع َأفبل 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر ؛ ااَلرض اأْلَمر ؛ اأْلَرض 5
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  5
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 َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

يها ثم ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها ف
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ألفاً  بدا بدأَ  7

نساف 7 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ما ؛ ما ماءٍ  8
 باإلمالةِاهسوِِّ سو اه 9

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلبصار واأْلَبصار 9
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 دةوااْلَفِ  واأْلَفئدة 9

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

ة وقفاً: حذؼ الهمز ، وفي الثانية والسكت
 ونقل حركتها لما قبلها

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا [•َأِءنا ؛ أَ  ذا [ ؛ ]•] َأِءذا؛ أَ  َأِءذا ؛ َأِءنا 10

 ااَلرض اأْلَرض 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بلقا ؛ بلقا بلقاءِ  10
 باإلمالةِاكميتوفِِ يتوفاكم 11
 باإلمالةِىِ ترِِ ى  تر  12
 وقفاً: تسهيل الهمزة أو حذفها وسهم ؛ ُروسهم•ر رءوسهم 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صالحاً ِانا صالحاً ِإنا 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شيػنا شػئنا 13
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاتينا•آلتينا ؛ لػ تيناآل 13
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 باإلمالةِاىاُىدِِ ُىداىا 13

التحقيق أو في الهمزة األولى وقفاً: ِْلمْلنْ؛ْاْلمْلن ألمؤلف 13
 ؛ وفي الثانية التسهيلالتسهيل

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  14
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 15
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سجداً وسبحوا سبحواسجداً و   سجداً وسبحوا 15
 باإلمالةِىِ ـتتجافِِ ى  تتجاف 16

خوفاً وطمعاً ؛ وطمعاً  16
 ومما

خوفاً و طمعاً ؛ 
 وطمعاً و مما

خوفاً وطمعاً ؛ 
 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف وطمعاً ومما

 وصبًل ووقفاً: قرأ بإسكاف الياء ُأخفيْ  ُأخفيَ  17
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومناً  مْؤمناً  18
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِىِ ماوِِـال ى  المْأو  19
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِاىمفماوِِ فمْأواىم 20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجوا واخرجأف ي   أف يخرجوا 20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاَلدنِِ ى  اأْلَدن 21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلكبر اأْلَكبر 21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ْظَلمومَن اَ  ومْن َأْظَلم 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 23
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقفِىىِ؛ِىدِِموسِِ ىدىً  موسى ؛ 23
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْلقاىْـوْ؛ْإسراىْــيل إسرآئيللقائو ؛  23
ػمةمنهْم  24 ػمةمنهْم  أَىِٕ  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أَىِٕ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْأَىْـمة مةػأَىِٕ  24
ػمةً  24 ػمةً  يهدوف أَىِٕ ػمةً  هدوفي   أَىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يهدوف أَىِٕ
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 بكسر البلـ وتخفيف الميم لِػَمػا لَػم ػا 24

 بَيمرنا بأمرنا ؛ بآياتنابأمرنا ؛  24
 بآياتنا ؛ بَياياتنا

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مساكنهْم إف مساكنهْم إف 26

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  آلياٍت اَفبل آلياٍت َأفبل 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  يرَوا َاف يرْوا أَنا 27
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة  وقفًا:

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 27
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل تْأكل 27
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسهْم أفبل أنفسهْم أفبل 27
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وانتظِر ِانهم وانتظْر ِإنهم 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة األحزاب 33) 

 
 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل حكيماً واتبع اتبعحكيماً و   حكيماً واتبع 1
 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خبيراً وتوكل توكلخبيراً و   خبيراً وتوكل 2
 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 3

4 
؛ أدعياءكم ؛  يػػػِٔ ػػػ   ػلا

ْــٰــْ أبناءكم  وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر كم•كم ؛ أبنا•؛ أدعيا ــيالـ

 بفتح التاء والهاء َتظَاَىروف ُتظَاِىروف 4
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أدعياءكْم أبناءكم أدعياءكْم أبناءكم 4
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التحقيق أو اإلبداؿ وقفاً: في الهمزة األولى ْآلباْىهمْ؛ْلَياباْىهم آلبائهم 5
 ، وفي الثانية تسهيل مع المد أو القصرياءً 

 يل الهمزة مع المد أو القصروقفاً: تسه ىم•ءابا ءاباءىم 5
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  أخطػاتم أخطػأتم 5
ِ)معاً(ـأولِِ )معاً  ى  أول 6  باإلمالةِى 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين )معاً  المْؤمنين )معاً  6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنفسهم مْن أَنفسهم  6
 لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

 ااَلرحاـ اأْلَرحاـ  6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم أولى   ى  بعضهْم أول 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسطوراً وإذ إذمسطوراً و   مسطوراً وإذ 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وإَذ َاخذنا ناوإْذ َأخذ 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نوٍح وإبراىيم إبراىيمنوٍح و   نوٍح وإبراىيم 7
 باإلمالةِىِ وموسِِ ى  موسو  7
 لدى الوقف عليها باإلمالةِىوعاسِِ عيسىو  7
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػلل ػلليسػٔ  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهايػػ   أَليماً  ػػأيهاػػ  ي   أَليماً  ػػأيهايػػ   أَليماً  8
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم إذ ذعليكْم إ 9
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تكماءجِِ َجاءتكم  9
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ريحاً وجنوداً  جنوداً ريحاً و   ريحاً وجنوداً  9

لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و  بصيراً ِإذ بصيراً ِإذ 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وكماءجِِ َجاءوكم  10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاسفل ومْن َأسفل 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 
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لخبلد إدغاـ الذاؿ في الزاي، وال يخفى  وإذ ز اغت زَاغت وإذْ  وإْذ زَاغت 10
 أنها مستثناة من اإلمالة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبصار اأْلَبصار 10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: بحذؼ األلف الظنوفَ  الظنونا 10
 واواً ة وقفاً: أبدؿ الهمز  فو المومن فو المْؤمن 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شديداً وإذ إذشديداً و   شديداً وإذ 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غروراً وإذ إذغروراً و   غروراً وإذ 12
 بفتح الميم َمقاـ ُمقاـ 13
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويستاذف ويستْأذف  13
 كسر الباءب بُِيوتنا بُػُيوتنا 13

وما ؛ إف  عورةٌ  13
 يريدوف ؛ فراراً ولو

ما ؛ إف عورٌة و  
ي ريدوف ؛ فراراً 

 لوو  

عورٌة وما ؛ إف 
يريدوف ؛ فراراً 

 ولو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعورٍة ِاف بعورٍة ِإف 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بًل ووقفاً: ضم حمزة الهاءوص عليُهم عليِهم 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَقطارِىا مْن َأقطارِىا 14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ واواً أو  وقفاً: تسهيل الهمزة ؛ُْسـوِلواْـلواسْـُـْ ُسػئِػلوا 14
 تسهيلوقفاً: التحقيق أو ال ػاتوىا•آلتوىا ؛ لػ آلتوىا 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسيراً ولقد لقديسيراً و   يسيراً ولقد 14

 ااَلدبار اأْلَدبار 15
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مُسوالً  مسئوالً  15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نفعكملن ي نفعكملن ي   لن ينفعكم 16

17 
إْف َأراد ؛ سوءاً َأْو ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َاراد ؛ سوءاً َاَو ؛ َأَو اَراد َأْو َأراد 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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ال ؛ ولّياً رحمًة و   رحمًة وال ؛ ولّياً وال 17
 وال

رحمًة وال ؛ 
 وال ولّياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ الباس ياتوف ؛ البأس يْأتوف 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً َاشحة قليبلً َأشحة 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 19
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيتهماْْْر تهمرأي 19
 باإلمالةِىِ يُغشِِ ى  يُغش 19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حداٍد َاشحة حداٍد َأشحة 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسيراً يحسبوف حسبوفيسيراً ي   يسيراً يحسبوف 19

اأْلَحزاب )معاً  ؛  20
 اأْلَعراب

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحزاب )معاً  ؛ ااَلعراب
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يأت أتوإف ي   وإف يأت 20
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يأت 20

20 
أَنهم ؛ عْن  لوْ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنهم ؛ عَن اَنبائكم أَنبائكم
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 

 ؛ يسالوف يَسػلوف وفػليسػٔ  20
، وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها
وفي ىذا الموضع تحديداً يزيد وجو النقل 

 مع إثبات ألف
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْأنباىْـكم نبائكمأ 20
 بكسر الهمزة ِإسوة  ُأسوة  21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً ولما لماكثيراً و   كثيراً ولما 21

ِءاوصًل:ِرِِ رءا 22
ِاِ•وقفاً:ِرِِ

وقفاً: باإلمالة ؛ وصبًل: بإمالة الراء فقط
 مع تسهيل الهمزةللراء والهمزة، 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو المومن فو المْؤمن 22
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحزاب  اأْلَحزاب  22
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِادىمزِِ زَادىم 22
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق ِادىْمِإلزِِ الزادىْم إ 22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إيماناً وتسليماً  تسليماً إيماناً و   إيماناً وتسليماً  22
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 23
 باإلمالةِىِ قضِِ ى  قض 23
 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   من ينتظر نتظرمن ي   من ينتظر 23
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 24

مطلقًا: ضم ىاء )عليهم ؛ وبين اللفظين  ْم إفعليهُ  ْم إفعليهِ  24
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيماً ورَد   رَد  رحيماً و   رحيماً ورَد   24

زيزاً خيراً وكفى ؛ ع 25
 وأنزؿ

كفى ؛ خيراً و  
 أنزؿعزيزاً و  

خيراً وكفى ؛ 
 عزيزاً وأنزؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالة لدى الوقف عيهاِىوكفِِ وكفى 25
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 26
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقللحمزة وقفًا: 

 وصبًل: ضم حمزة الهاء قلوبػُهم الرعػب قلػوبِهم الرعب 26
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وتاسروف وفوتْأسر  26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فريقاً وأورثكم أورثكمفريقاً و   فريقاً وأورثكم 26
  لخلف السكت ويُزادحقيق مطلقًا: لحمزة الت وأورثكْم أرضهم وأورثكْم أرضهم 27

، وال يخفى في وقفاً: التسهيل أو الحذؼْتطـــْوىاْ؛ْتَطوىا وىاػػػٔ تط 27
 حاؿ الحذؼ أف الواو تصير لينة
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 َشِي ؛ َشيِّ  َشيءٍ  27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

 حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديراً يػػ ػػأيها ػػأيهاػػ  قديراً ي   ػػأيهاقديراً يػػ   27
 باإلمالة اـاِِالدن الدنيا 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميبًل وإف إفجميبًل و   جميبًل وإف 28

 اآَلخرة اآْلخرة 29
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػنساءعظيماً يػػ   ػػنساءعظيماً ي ػػ   ػػنساءعظيماً يػػ   29
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ػنسايػػ   ػنساءَ يػػ   30

30 
من يأت ؛ مبينٍة 
يضاعف ؛ يسيراً 

 ومن

من ي أت ؛ مبينٍة 
ي ضاعف ؛ يسيراً 

 و من

من يأت ؛ 
مبينٍة يضاعف 
 يسيراً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت 30
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ومن يقنت ؛ صالحاً  31
 ػنساءؤتها ؛ كريماً ي  ن

ومن ي قنت ؛ 
صالحاً ي ؤتها ؛ 

 ػنساءكريماً ي ػػ  

ومن يقنت ؛ 
صالحاً يؤتها ؛ 

 ػنساءكريماً ي  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بالياء فيهما ويعمل ؛ يؤتها وتعمل ؛ نؤتها 31
  واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وتهاي نْؤتها 31
 : لحمزة ثبلثة اإلبداؿوقفاً  ػنسايػػ   ػنساءَ يػػ   32
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءِ  32

مرٌض وقلن ؛  32
 معروفاً وقرف

مرٌض و قلن ؛ 
 معروفاً و قرف

مرٌض وقلن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معروفاً وقرف

 بكسر القاؼ، وترقيق الراء جلي وِقرف وَقرف 33
 الباءكسر ب بُِيوتكن بُػُيوتكن 33

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 33
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتين•وءاتين ؛ و وءاتين 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرفٱتطهيراً و  ذكرفٱتطهيراً و   ذكرفٱتطهيراً و  33
 باإلمالةِىِ يتلِِ ى  يتل 34
 كسر الباءب بُِيوتكن بُػُيوتكن 34

خبيراً ؛  مْن َءايات 34
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خبيراً ِاف؛  ايات–مَن  ِإف

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنات ؛ المومنين المْؤمنات ؛ المْؤمنين 35

35 
اكرات ؛ كثيراً والذ

مغفرًة وأجراً ؛ عظيماً 
 وما

كثيراً 
و الذاكرات؛ 

أجراً ؛ مغفرًة و  
 ماعظيماً و  

كثيراً 
والذاكرات ؛ 
مغفرًة وأجراً ؛ 
 عظيماً وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن ؛ مومنة لمْؤمن ؛ مْؤمنة 36
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36 
لمؤمٍن وال ؛ أف 

يكوف؛ ومن يعٍص ؛ 
 يناً وإذمب

لمؤمٍن و ال ؛ أف 
ي كوف؛ ومن 

 ي عٍص ؛ مبيناً و إذ

لمؤمٍن وال ؛ 
أف يكوف ؛ 
ومن يعٍص ؛ 
 مبيناً وإذ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

36 
مْؤمنٍة ِإذا ؛ أمراً َأف ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مومنٍة ِاذا ؛ أمراً َاف ؛ مَن َامرىم مْن َأمرىم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىقضِِ قضى 36
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ض ل  فقْد َضل 36
 إدغاـ صغير لحمزة وإذ ت قوؿ وإْذ تَقوؿ 37
 باإلمالة لدى الوقف عليها ِىوختشِِ وتخشى 37
 باإلمالة ِىِ اهِ؛ِقضِِخشِِـت ى  قض ؛ تخشاه 37
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ينالمْؤمن 37
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أدعيائهْم إذا أدعيائهْم إذا 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وطراً وكاف وطراً و كاف وطراً وكاف 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أحداً ِاال أحداً ِإال 39
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ وكفِِ ى  وكف 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  محمٌد اَبا محمٌد أَبا 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فيو ألنو واوي ال إمالة أبا أبا 40
 بكسر التاء وخاتِم وخاَتم 40

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  40

لخبلد  ويُزاد وصبًل: لحمزة السكت
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليماً يػػ ػػأيها ػػأيهاػػ  عليماً ي   ػػأيهايػػ  عليماً  40
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً وسبحوه سبحوهكثيراً و   كثيراً وسبحوه 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بكرًة وأصيبلً  أصيبلً بكرًة و   بكرًة وأصيبلً  42
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأصيلًْ؛ْوْاصيلًْ وأصيبلً  42
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بالمومنين بالمْؤمنين 43

44 
اً سبلـٌ وأعد  ؛ كريم

 ػػأيهايػػ  
أعد  ؛  سبلـٌ و  
 ػػأيهاػػ  اً ي  كريم

سبلـٌ وأعد  ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهااً يػػ  كريم

  لخلف السكت ويُزاديق مطلقًا: لحمزة التحق لهْم أجراً  لهْم أجراً  44

45 
شاىداً ومبشراً ؛ 
ومبشراً ونذيراً ؛ 
 ونذيراً وداعياً 

مبشراً ؛ شاىداً و  
نذيراً ؛ ومبشراً و  
 داعياً ونذيراً و  

شاىداً ومبشراً 
ومبشراً ونذيراً 
 ونذيراً وداعياً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق وداعياً ِالى وداعياً ِإلى 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منيراً وبشر بشرمنيراً و   منيراً وبشر 46
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيراً وال الكبيراً و   كبيراً وال 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ودَع اَذاىم مودْع َأذاى 48
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ اىمِ؛ِوكفِِأذِِ ى  أذاىم ؛ وكف 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكيبًل يػػ ػػأيها ػػأيهاػػ  وكيبًل ي   ػػأيهاوكيبًل يػػ   48
 واواً الهمزة وقفاً: أبدؿ  المومنات المْؤمنات 49
 ، مع المد البلـزبضم التاء وألف بعد الميم تُػمآسوىن َتَمسوىن 49
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يبًل يػػ ػػأيهاجم ػػ ػػأيهايبًل ي  جم يبًل يػػ ػػأيهاجم 49
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أفا أفاءَ  50
 وقفاً: تسهيل الهمزة ةاْْمرٱو  مرأةٱو  50
  واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  منين؛ المو  مومنة المْؤمنين ؛ مْؤمنة 50

50 
إْف َأراد ؛ ؛  مْؤمنة ِإف

 مهملكْت أَيمان
إَف َاراد ؛ ملكَت ؛  مؤمنة ِاف

 مهاَيمان
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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50 
إف وىبت ؛ أف 

يستنكحها ؛ حرٌج 
 وكاف

ىبت ؛ أف إف و  
ستنكحها ؛ ي  

 كافحرٌج و  

إف وىبت ؛ 
أف يستنكحها  

 حرٌج وكاف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 50

وىو  مع إدغامها واواً بإبداؿ الهمزة وقفاً:  ُتوِويوو ؛  يتوِّ و  ويػػػػٔ وت 51
 إظهارىاالمقدـ، أو 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ا ؛ تشاتش تشاُء ) معاً   51
 باإلمالةِىِ ـأدنِِ ى  أدن 51
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •النسا ؛ النسا النساءُ  52

مْن َأزواج ؛ ولْو  52
 َأعجب 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَزواج ؛ ولَو َاعجب 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لو ؛ رقيباً أزواٍج و  52
 ػػأيهايػػ  

لو ؛ أزواٍج و  
 ػػأيهاػػ  رقيباً ي  

أزواٍج ولو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػػأيهارقيباً يػػ  

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  52
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 كسر الباءب بُِيوت بُػُيوت 53

 أف يؤذف ؛ من وراء 53
أف ي ؤذف ؛ من 

 و راء
أف يؤذف ؛ من 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وراء

53 
يْؤذف ؛ يْؤذي ؛ 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوذف ؛ يوذي ؛ توذوا تْؤذوا

لكْم إلى ؛ ذلكْم  53
 ؛ لكم أف أطهر

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ؛ لكم أف لكْم إلى ؛ ذلكْم أطهر
  السكت

 باإلمالةِاهـِنِإ إناه 53

53 
ولكْن ِإذا ، لحديٍث 
ِإف؛ أبداً ِإف ؛ عظيماً 

 ِإف

ولكِن ِاذا ؛ لحديٍث ِاف ؛ أبداً 
 ِاف؛ عظيماً ِاف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  مستانسين مستْأنسين 53
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلتموىناْْسـ سأَلتموىن 53
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها فسػَػػلوىن ػػلوىنفسػػٔ  53
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 خمسة القياس حمزةوقفاً: ل •ورا ؛ ورا وراءِ  53

 شيئاً َاو شيئاً َأو 54

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل:  ، وبين اللفظيندغاـواإلبداؿ مع اإل
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  54
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

؛ أبنائهن ؛  ءابائهن 55
 نسائهن

 سهيل الهمزة مع المد أو القصروقفاً: تْءاباىْـهنْ؛ْأبناْىهنْ؛ْنساىْـهن

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أبنا ؛ أبنا أبناِء ) معاً   55

ملكْت أَيمانهن ؛  55
 شهيداً ِإف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيمانهن ؛ شهيداً ِاف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لح َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  55
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تسليماً ِاف تسليماً ِإف 56
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوذوف يْؤذوف 57
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 57

 اآَلخرة اآْلخرة 57
لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مهيناً والذين مهيناً و الذين مهيناً والذين 57
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوذوف يْؤذوف 58

58 
 ؛ المْؤمنين

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  والمومنات؛ المومنين  والمؤمنات

بهتاناً وإثماً ؛ مبيناً  58
 ػػأيهايػػ  

بهتاناً و إثماً ؛ 
 ػػأيهاػػ  ي  مبيناً 

بهتاناً وإثماً ؛ 
 ػػأيهايػػ  مبيناً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ونسا ؛ ونسا ونساءِ  59
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ذينو ي؛ المومنين  يْؤذين؛ المْؤمنين  59
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 باإلمالةِىِ ـأدنِِ ى  دنأ 59
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يعرفن أف ي عرفن أف يعرفن 59

 مرٌض والمرجفوف 60
مرٌض 

 المرجفوفو  
مرٌض 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والمرجفوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسػٔػػػل تبديبلً  سػٔػػػل ي  تبديبلً  تبديبلً يسأل  62
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يسػَػػل  ػػل يسػػٔ  63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما ؛ قريباً ِاف قْل ِإنما ؛ قريباً ِإف 63
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ولياً وال ؛ نصيراً يـو 65
ال ؛ نصيراً ولياً و  

 ـوي  
ولياً وال ؛ 
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ نصيراً يـو

 وصبًل ووقفاً: قرأ بحذؼ األلف الرسوؿَ  الرسوال 66
 وصبًل ووقفاً: قرأ بحذؼ األلف  السبيلَ  السبيبل 67
 بالثاء بدؿ الباء كثيراً  كبيراً  68
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً يػػ ػػأيها ػػأيهاػػ  ي   يراً ثك ػػأيهايػػ   كبيراً  68
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 69
 وقفاً: تسهيل الهمزةْرْاهـفب فبرأَه 69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجيهاً يػ ػأيها ػأيهاػ  وجيهاً ي   ػأيهاوجيهاً يػ   69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سديداً يصلح صلحسديداً ي   سديداً يصلح 70
  لخلف السكت ويُزادق مطلقًا: لحمزة التحقي لكْم أعمالكم لكْم أعمالكم 71
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يطع ومن ي طع ومن يطع 71

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيماً ِانا عظيماً ِإنا 71
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

72 
اأْلَمانة ؛ واأْلَرض ؛ 

نساف  اإْلِ
 ااَلمانة ؛ وااَلرض ؛

 ااِلنساف 
لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يحملنها أف ي حملنها أف يحملنها 72

73 
المْؤمنين ؛ 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ؛ والمومنات والمؤمنات

مزة كسر نوف عند وصل السورتين فلح رحيماً الحمد رحيماً * بسم اهلل 73
 لساكنين؛ أما حفص فلو االقبلبلالتنوين 
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 ( سورة سبأ34)
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ؛ اآَلخرة ااَلرض اآْلخرة؛  اأْلَرض 1
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 2
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتينا ؛ لتاتينكم تْأتينا ؛ لتْأتينكم 3
 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 3

ـِ  عالمِ  3  ،فتحهامع بتشديد البلـ بحذؼ األلف و  عبل 
 وبعدىا ألف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 3
  لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتا

مغفرٌة ورزؽ ؛ كريٌم  4
 والذين

رزؽ ؛  مغفرٌة و  
 و الذينكريٌم 

مغفرٌة ورزؽ ؛  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والذينكريٌم 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  5
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتنوين الكسر أَليمٍ  أَليمٌ  5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أَليٍم ويرى أَليٍم و يرى ويرى أَليمٌ  5
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىويرِِ ويرى 6
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ينبئكمرجٍل  نبئكمي  رجٍل  ينبئكمرجٍل  7
 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْينبـْىـكمْ؛ْينبُيكم كمئُ ينبِّ  7
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ينبئكْم إذا ينبئكْم إذا 7

ممزٍؽ ِإنكم ؛ جديٍد  7
 ى  َأفتر 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ممزٍؽ ِانكم ؛ جديٍد اَفترى  
  لخلف سكت يُزادو نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ أفتِِ ى  أفتر  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذباً اَـ كذباً أـَ 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق لحمزة وقفًا: 
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرةب اآْلخرةب 8
 حمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: ل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرِوا ِالى يرْوا ِإلى 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماِء ) معاً   9

 ااَلرض ) معاً   اأْلَرض ) معاً   9
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  ، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق

إف ي شأ ؛ منيٍب  إف نشأ ؛ منيٍب ولقد 9
 و لقد

إف يشأ ؛ 
 منيٍب ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

نشأ ؛ نخسف ؛  9
 نسقط

 بالياء بدؿ النوف ) الثبلثة   يشأ ؛ يخسف ؛ يسقط

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل يَشا نَشأْ  9
 وصبًل: ضم حمزة الهاء م األرضبػهُ  بػِهم األرض 9
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 9
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  9
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاية•آلية ؛ لػ آلية 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 10
 سكتلخلف  ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فضبًل ي ػػجباؿ ػجباؿػػ  فضبًل ي   ػػجباؿفضبًل ي   10

11 
سابغاٍت وقدر ؛ 
 بصيٌر ولسليماف

قدر ؛ سابغاٍت و  
 لسليمافبصيٌر و  

سابغاٍت وقدر  
بصيٌر 
 ولسليماف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  صالحاً ِاني صالحاً ِإني 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

12 
شهٌر ورواحها ؛ شهٌر 
وأسلنا ؛ من يعمل ؛ 

 ومن يزغ

رواحها ؛ شهٌر و  
أسلنا ؛ شهٌر و  

عمل ؛ ومن من ي  
 زغي  

شهٌر ورواحها  
شهٌر وأسلنا ؛ 
من يعمل ؛ 
 ومن يزغ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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: اختلف في الراء بين الترقيق والتفخيم، وقفاً  القطر القطر 12
 والترقيق أولى نظراً لؤلصل، وعمبلً بالوصل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َامرنا عْن َأمرنا 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شكراً وقليل يلقلشكراً و   شكراً وقليل 13
 بإسكاف الياء فتحذؼ وصبًل للساكنين عباديْ  عباديَ  13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل تْأكل 14
 الهمزةوقفاً: بتسهيل ْمنسـْاتو منسأَتو 14

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْلسَباْ؛ْلسَباْْ لسَبإٍ  15
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مسكنهْم ءاية مسكنهْم ءاية 15

عن يمين ؛ يميٍن  15
 وشماؿ ؛ طيبٌة ورب

مين ؛ يميٍن عن ي  
شماؿ ؛ طيبٌة و  

 ربو  

عن يمين ؛ 
؛ ٍن وشماؿيمي

 طيبٌة ورب
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذواتُي اُكل ذواتْي ُأُكل 16
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

خمٍط وأثل ؛ وأثٍل  16
 وشيء

أثل ؛ خمٍط و  
 شيءوأثٍل و  

وأثل ؛  خمطٍ 
 وأثٍل وشيء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وَشِي ؛ وشيِّ  وَشيءٍ  16

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ها ثم ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها في
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 باإلمالة لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِقرِِالقرِِ القرى ؛ قرىً  18
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظاىرًة وقدرنا قدرناظاىرًة و   ظاىرًة وقدرنا 18

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم امنين-وأياماً  أياماً َءامنينو  18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جعلناىْم أحاديث جعلناىْم أحاديث 19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ممزٍؽ ِاف ممزٍؽ ِإف 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•يات ؛ لػآل آليات 19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شكوٍر ولقد شكوٍر و لقد شكوٍر ولقد 19
 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص د ؽ ولقْد َصد ؽ 20

 عليُهْم إبليس ْم إبليسعليهِ  20
مطلقًا:  بين اللفظينضم ىاء )عليهم ؛ و 

  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 20
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سلطاٍف ِاال سلطاٍف ِإال 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

من يؤمن ؛ ش ٍّ  21
 ورب 

من ي ؤمن ؛ ش ٍّ 
 رب و  

 من يؤمن ؛
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ش ٍّ ورب 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 21

 باآَلخرة اآْلخرةب 21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 22
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ما ؛ ظهيٍر شرٍؾ و   شرٍؾ وما ؛ ظهيٍر وال 22
 الو  

شرٍؾ وما ؛ 
 ظهيٍر وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لمُن اُذف لمْن َأذف 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  ةلحمز وقفًا: 

 بضم الهمزة ُأذف َأذف 23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يرزقكم رزقكممن ي   من يرزقكم 24
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 24
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و  ىدًى َاو أِو ِاياكم ؛ أْو ِإياكم ؛ ىدًى َأو 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  24
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تُػَسػػلوف ؛ نُػَسػػػل ػػلػػلوف ؛ نُػسػػٔ تُػسػػٔ  25

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاروني قْل َأروني 27
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شركا شركاءَ  27

بشيراً ونذيراً ؛ ونذيراً  28
 ولكن

نذيراً ؛ بشيراً و  
 لكنونذيراً و  

بشيراً ونذيراً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونذيراً ولكن

 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 29
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وفتستاخر  وفخر تستأْ  30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ساعًة وال الساعًة و   ساعًة وال 30
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ؛ مومنين نومن  مْؤمنين؛  نْؤمن 31
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 31
 باإلمالةِىِ ترِِ ى  تر  31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم إلى إلى بعضهمْ  31
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 32
  باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر كم اءجِِ َجاءكم  32
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت أمروننا إْذ تَأمروننا 33
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامرننا نانتْأمر  33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أنداداً وأسر وا أسر واأنداداً و   ر واأنداداً وأس 33
 وقفاً: تسهيل الهمزة وهْاْر رأوه 33

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلغبلؿ اأْلَغبلؿ 33
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نذيٍر ِاال نذيٍر ِإال 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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أموااًل وأوالداً ؛  35
 وأوالداً وما

أوالداً ؛ أموااًل و  
 ماوأوالداً و  

أموااًل وأوالداً؛ 
 وأوالداً وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 36
  لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لمن يشاء شاءلمن ي   لمن يشاء 36
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  36
 باإلمالة ِىِ زلفِِ ى  زلف 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امن-مَن  مْن َءامن 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  37

بسكوف الراء وحذؼ األلف، )على  تِ الغْرف الغُرفاتِ  37
 ، ويقف عليها بالتاءاإلفراد 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ لمن يشاء شاءلمن ي   لمن يشاء 39
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  39

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 بالنوف بدؿ الياء فيهما نحشرىم ؛ نقوؿ يقوؿ ؛ يحشرىم 40

ْ•ىـٰؤالأىـٰؤالْ؛ْأ ىػ ؤالءِ أ 40
 •الــوْْىٰـْأالْ؛ْىـٰــوْْأ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنوف مْؤمنوف 41

نفعاً وال ؛ ضراً  42
 ونقوؿ

ال ؛ ضراً نفعاً و  
 نقوؿو  

نفعاً وال ؛ 
 ضراً ونقوؿ

 من غير غنة لخلف إدغاـ كامل

 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 43
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 43

عليهْم ءاياتنا ؛  43
 جاءىْم إف

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إفاءجِِعليهْم ءاياتنا ؛ 
  السكت
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43 
رجٌل يريد ؛ أف 
يصدكم ؛ مفترًى 
 وقاؿ ؛ مبيٌن وما

رجٌل ي ريد ؛ أف 
دكم ؛ مفترًى صي  
 ماقاؿ ؛ مبيٌن و  و  

رجٌل يريد ؛ 
أف يصدكم ؛ 
مفترًى وقاؿ ؛ 

 مبيٌن وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباوْكم ءاباؤكم 43
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمفتِِ مفترىً  43
  د أو قصرباإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع م ىماءجِِ َجاءىم 43

كتٍب يدرسونها ؛  44
 نذيٍر وكذ ب

درسونها؛ كتٍب ي  
 كذ بنذيٍر و  

 كتٍب يدرسونها
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نذيٍر وكذ ب

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 44

قْل ِإنما ؛ بواحدٍة  46
لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل قِل ِانما ؛ بواحدٍة َاف ؛ جنٍة ِاف َأف؛ جنٍة ِإف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
ِ؛ِوفرادِِـمثنِِ ى  ؛ وفراد ى  مثن 46  باإلمالةِىِ ى 
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلتكماْْسـ سأَلتكم 47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاجر ؛ إَف َاجري مْن َاجر ؛ إْف َأجري 47
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقل لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 47
 وصبًل: أسكن الياء، وال يخفى المنفصل َأجريْ  َأجريَ  47

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  47
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  قِل ِاف قْل ِإف 48
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بكسر الغين الِغيوب الغُيوب 48
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 49
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 ؛ يبِديُ  يبِدىْْيبِدي ؛  يبِدئُ  49

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبدا ؿ الياء ياء مدية، التسهيل مع الرـو

ىمزة مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 
ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ  إبداؿ الهمزة ياء مضمومة مع الرـو

 الهمزة ياء مضمومة باإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريٌب ولو لوقريٌب و   ولو قريبٌ  50
 باإلمالةِىِ ترِِ ى  تر  51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـنِِواْْ؛ِِىِ ـوأنِِ ى  وأن 52

وقفاً: المتصل، و  مع المدبهمز الواو  ؤشآالتن التناوش 52
 تسهيل الهمزة مع المد أو القصر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعيٍد وقد قدبعيٍد و   بعيٍد وقد 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعيٍد وحيل حيلبعيٍد و   بعيٍد وحيل 53

عند وصل السورتين فلحمزة كسر نوف  الحمد مريبٍ  * بسم اهلل مريبٍ  54
 لساكنين؛ أما حفص فلو االقبلبلالتنوين 
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 ( سورة فاطر 35) 
 

لخبلد  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و  وااَلرض واأْلَرض 1
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسبلً اولي رسبلً ُأولي 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـمثنِِ ى  مثن 1
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  1

 شيِّ  َشِي ؛ َشيءٍ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  يها مع الرـوإدغاـ الياء التي قبلها ف
 بكسر الراء، وال يخفى ترقيق البلـ غيِر اهلل غيُر اهلل 3
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  3

 وااَلرض واأْلَرض 3
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 التحقيق أو التسهيلوقفاً: باإلمالة، و ِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـأنِِف ى  فأن 3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  توفكوف تْؤفكوف 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يكذبون  وإف ي كذبون  وإف يكذبون  4
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 4

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااُلمور اأْلُمور 4
 تالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسك

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 5

عدواً ِإنما ؛ مْن  6
 َأصحاب

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عدواً ِانما ؛ مَن َاصحاب
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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شديٌد والذين ؛  7
 مغفرٌة وأجر

الذين ؛ شديٌد و  
 أجرمغفرٌة و  

شديٌد والذين؛ 
 مغفرٌة وأجر

 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كبيٌر اَفمن كبيٌر َأفمن 7
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 سػُو ؛ سػو   ُسػوءُ  8

نقل حركة الهمزة لحمزة ستة أوجو وقفاً: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، النقل مع الواو للوقف ، النقل مع الرـو
الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـإلشماـ، ا

مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع  فيها التي قبلها
اإلدغاـ مع اإلشماـ، اإلبداؿ مع اإلدغاـ 

 مع الرـو 

تسهيل بوقفاً: مطلقاً؛ و  لراء والهمزةابإمالة ِاهءِِفرِِ فرءاه 8
 الهمزة

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من  يشاءُ من  شاءُ ي  من  يشاُء ) معاً  من  8
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء ) معاً   8
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حسراٍت ِاف حسراٍت ِإف 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بسكوف الياء وحذؼ األلف الريح الرياح 9

 ااَلرض رضاأْلَ  9
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جميعاً ِاليو جميعاً ِإليو 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَيات السيئات 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شديٌد ومكر رمكشديٌد و   شديٌد ومكر 10
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جعلكْم أزواجاً  جعلكْم أزواجاً  11

11 
أزواجاً وما ؛ معمٍر 
 وال ؛ يسيٌر وما

أزواجاً و ما ؛ 
معمٍر و ال ؛ 
 يسيٌر و ما

أزواجاً وما ؛ 
معمٍر وال ؛ 
 يسيٌر وما

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ؛ كتاٍب ِاف  ى  مْن اُنث ؛ كتاٍب ِإف ى  مْن أُنث 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ أنثِِ ى  أنث 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملٌح اجاج ملٌح ُأجاج 12
  كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أجاٌج ومن ؛ طرياً  12
 وتستخرجوف

أجاٌج و من ؛ 
طرياً 

 وت ستخرجوف

أجاٌج ومن ؛ 
طرياً 

 وتستخرجوف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 12
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 12
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  كٌل يجري جريكٌل ي   كٌل يجري 13
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمًى  13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قطميٍر ِاف قطميٍر ِإف 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْينبـْىـكْ؛ْينبُيك ينبِّػئُػ  14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأيهاخبيٌر يػ   أيهاػػ  خبيٌر ي   ػأيهاخبيٌر يػ   14
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الفقرا ؛ الفقرا الفقراءُ  15

 إف يشأ ؛ جديٍد وما 16
شأ ؛ جديٍد إف ي  

 و ما
إف يشأ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جديٍد وما

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل يشا يشأْ  16
 فاً: أبدؿ الهمزة ألفاً وق ويات ويْأت 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعزيٍز وال البعزيٍز و   بعزيٍز وال 17

وازرٌة وزر ؛ شيٌء  18
 ولو

زر ؛ وازرٌة وِّ 
 لوشيٌء و  

وازرٌة وزر ؛ 
 شيٌء ولو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة، ِىِ أخرِِ ى  أخر  18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مثقلٌة ِالى ِإلى  مثقلةٌ  18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 َشُي ؛ شي   َشيءٌ  18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، النقل مع  للوقف، النقل مع الرـو

إلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء ا
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  التي قبلها فيها مع اإلشماـ
ِ؛ِتزكِِـقربِِ ى  ؛ يتزك ى  ؛ تزك ى  قرب 18 ِ؛ِيتزكِِى   باإلمالةِىِ ى 

ِىِ اَلعمِِ ى  اأْلَعم 19
 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و 

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت

 •ااَلحيا ؛ ااَلحيا األحياءُ  22

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وفي الهمزة األخيرة وقفاً:  ،والسكت
 لقياسلحمزة خمسة ا

 ااَلموات اأْلَموات 22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 22
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  22

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  إَف اَنت ؛ نذيٌر ِانا  إْف أَنت ؛ نذيٌر ِإنا 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

24 
بشيراً ونذيراً ؛ ونذيراً 

 وإف ؛ نذيٌر وإف

نذيراً ؛ بشيراً و  
إف ؛ ونذيراً و  
 إفنذيٌر و  

بشيراً ونذيراً ؛ 
ونذيراً وإف ؛ 
 نذيٌر وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن امٍة ، أُمٍة ِاال مْن أُمٍة ، أُمٍة ِإال 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فيو ألنو واوي ال إمالة خبل خبل 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف يكذبوؾ وإف ي كذبوؾ وإف يكذبوؾ 25
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 صر باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو ق تهماءجِِ َجاءتهم 25
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذت   أخْذُت  26
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  27

27 
مختلفاً أَلوانها ؛ 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مختلفاً اَلوانها ؛ مختلٌف اَلوانها  مختلٌف أَلوانها

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ٌض وحمر ؛ سوٌد بي 27
 ومن

بيٌض و حمر ؛ 
 سوٌد و من

بيٌض وحمر ؛ 
 سوٌد ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  واأْلَنعاـ  واأْلَنعاـ 28
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

مختلٌف أَلوانها ؛  28
لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل مختلٌف اَلوانها ؛ غفوٌر ِاف  غفوٌر ِإف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىخشِِـي يخشي 28

 العلماوُ ؛  وْْالعلما ؛العلما  ُؤاػػػػ   ػالعلم 28

وجو: خمسة القياس،  12وقفاً: لحمزة 
باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ 

في األلف واو تسكن للوقف مع اإلشباع 
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 
 ، قبلها، اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
اإلبداؿ واو مع اإلشباع في األلف التي 

قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع التوسط 
مع اإلشماـ، اإلبداؿ في األلف التي قبلها 

واو مع القصر في األلف التي قبلها مع 
 اإلشماـ

سراً وعبلنية ؛  29
 وعبلنيًة يرجوف

عبلنية ؛ سراً و  
 رجوفوعبلنيًة ي  

سراً وعبلنية ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعبلنيًة يرجوف

  لف السكتلخ ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ليوفيهْم أجورىم ليوفيهْم أجورىم 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شكوٌر والذي الذيشكوٌر و   شكوٌر والذي 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مقتصٌد ومنهم منهممقتصٌد و   مقتصٌد ومنهم 32



 فرش الجزء الثاني والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  فصح رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 621      

 

 

33 
عدٍف يدخلونها ؛ 

ذىٍب ولؤلؤاً ؛ حريٌر 
 وقالوا

عدٍف ي دخلونها ؛ 
ذىٍب و لؤلٍؤ ؛ 
 حريٌر و قالوا

  لونهاعدٍف يدخ
ذىٍب ولؤلٍؤ ؛ 
 حريٌر وقالوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاساور مْن َأساور 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ولؤلؤٍ  ولؤلؤاً  33

كسر حمزة التنوين، ولو وقفاً: في الهمزة 
: أربعة األولى اإلبداؿ واواً، وفي المتطرفة

أوجو: إبداؿ الهمزة واواً مدية، التسهيل مع 
، إبداؿ الهمزة واواً مكسورة ثم  الرـو
تسكن للوقف ) نظري  ، إبداؿ الهمزة 

 واواً مكسورة مع الرـو

نصٌب وال ؛ لغوٌب  35
 والذين

نصٌب و ال ؛ 
 لغوٌب و الذين

نصٌب وال ؛ 
 لغوٌب والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ يقضِِ ى  يقض 36
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوٍر وىم ىمكفوٍر و   كفوٍر وىم 36
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ِاءكموجِِ وَجاءكم 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيٍر ِاف نصيٍر ِإف 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

 وااَلرض واأْلَرض 38
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرض اأْلَرض 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إال ؛ كفرىْم إال ربهْم إال ؛ كفرىْم إال 39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مقتاً وال المقتاً و   مقتاً وال 39

40 
ـْ قْل َأرءيتم ؛  أ

 ءاتيناىم ؛ بْل ِإف؛ 
  بعضاً ِإال ؛ غروراً ِإف 

ـَ  اتيناىم ؛ بِل ِاف؛ –قَل اَرءيتم ؛ أ
 بعضاً ِاال ؛ غروراً ِاف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض  اأْلَرض 40
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 40
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يعد عدإف ي   إف يعد 40

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رضوااَل  واأْلَرض 41
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

إْف َأمسكهما ؛ مْن  41
 َأحد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحد إَف َامسكهما ؛
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  غفوراً وأقسموا أقسمواغفوراً و   غفوراً وأقسموا 41
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر  ىماءجِِ َجاءىم ) معاً   42
ِ؛ِأىِِ زَادىمى  ؛ أىد 42  باإلمالةِادىمزِِدى 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِاحدى مْن ِإحدى 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لدى الوقف عليها باإلمالةِىإحدِِ إحدى 42

 ااُلمم اأْلُمم 42
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق ِادىْمِإلزِِ زادىْم إال 42

 ااَلرض ؛ ااَلولين اأْلَرض ؛ اأْلَولين 43
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  قفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، و 

43 
السييِء ) الموضع 

 السييءْ  األوؿ  
وصبًل: بإسكاف الهمزة، وقفًا: بإبداؿ 

 الهمزة إلى ياء ساكنة

 السيِّيُ  ؛ ىِّْْـْالسي؛ السيِّي  السيِّئُ  43

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
 ، ياء ساكنة للوقف، التسهيل مع الرـو

ومة تسكن للوقف إبداؿ الهمزة ياء مضم
فيتحد ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف 
تقديراً، إبداؿ الهمزة ياء مضمومة مع 
، إبداؿ الهمزة ياء مضمومة باإلشماـ  الرـو

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بأىلو ؛ بَيهلو بأىلو 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تبديبًل ولن لنتبديبًل و   تبديبًل ولن 43
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تحويبلً َاولم تحويبلً َأولم 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض )معاً  اأْلَرض )معاً  44
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ما ؛ قديراً قوًة و   قوًة وما ؛ قديراً ولو 44
 لوو  

قوًة وما ؛ 
 قديراً ولو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  44
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  خرىماخذ ؛ يوَ يوَ  خرىميؤَ  اخذ ؛يؤَ  45

دابٍة ولكن ؛ ولكن  45
 يؤخرىم ؛ بصيراً يس

كنِ؛ِلدابٍةِوِ 
ولكنِيُّؤخرىمِ؛ِ

ِسـِــبصرياًِيِ 

دابٍةِولكنِ؛ِ
ولكنِيؤخرىمِ

ِسـِـبصرياًِي
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يؤخرىْم إلى يؤخرىْم إلى 45
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  45
 إلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة ا اجِِ َجاء 45

ِســبصرياًِيِِِسـِـبصرياًِيِ  بصيراً * بسم اهلل 45
عند وصل السورتين فلحمزة اإلدغاـ، وال 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةيخفى أف  
 ]وقد سبق[، أما حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة يس36) 

 
 [يا  ] ةمالبإِسـِــي يس 1
 لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها  والقَراف والقرءاف 2
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  4
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْوىم ءاباؤىم 6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 7
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعناقهْم أغبلالً  أعناقهْم أغبلالً  8

 ذقافااَل  اأْلَذقاف 8
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سداً ومن سداً و من سداً ومن 9
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وسوا ؛ وسوا وسواءٌ  10
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 10

10 
؛  عليهْم ءأنذرتهمْ 

 عليهْم ءأنذرتهْم ؛ ءأنذرتهْم أـ رتهْم أـءأنذ
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نذرتهماْْءأَنذرتهم ؛ ء ءأَنذرتهم 10
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 10
 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  بمغفرٍة وأجر أجربمغفرٍة و   بمغفرٍة وأجر 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كريٍم ِانا كريٍم ِإنا 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ موتِِـال ى  الموت 12
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اثارىم•وءاثارىم ؛ و وءاثارىم 12

 َشيٍء َاحصيناه َشيٍء َأحصيناه 12

السكت  في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق ، وبين اللفظين أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضربٱمبيٍن و  ضربٱمبيٍن و   ضربٱمبيٍن و  12

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق  وصبًل: لحمزة مثبلً َاصحاب مثبلً َأصحاب 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر  ىااءجِِ َجاءىا 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَرسلنا إْذ َأرسلنا 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء ينم اثنإليػهُ  م اثنينإليػهِ  14
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنتْم إال )معاً  أنتْم إال )معاً  15

  َشيٍء ِاف َشيٍء ِإفْ  15

في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق ، وبين اللفظين  أوجو

خلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل ل ويُزاد
   لخلف سكت ويُزادوتحقيق 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِإَف اَنتم  ِإْف أَنتم 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 18
  كتلخلف س ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْطاىْـركم طائركم 19
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  معكْم أئن معكْم أئن 19
ــنْ؛ْأىْــن نػػأىِٕ  19  الهمزة الثانية تحقيق أو تسهيلوقفاً: بْأىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل اَنتم 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو وَجاء 20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَقصا مْن َأقصا  20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِاأقصِِ أقصا  20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ رجٌلِيسعِِِىِ سعِِرجٌلِيِ  رجٌل يسعى   20
 باإلمالةِىِ يسعِِ ى  يسع 20
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػلكم ػػلكميسػٔ  21
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ػػلكْم أجراً يسػٔ  كْم أجراً ػػليسػٔ  21
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد أجراً وىم أجراً و ىم أجراً وىم 21
 وصبًل: أسكن الياء ومالْي ال ومالَي ال 22
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل تخذاْْءأَتخذ ؛ ء ءأَتخذ 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءالهًة ِاف ءالهًة ِإف 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ئاً إف ي ردف ؛ شي إف يردف ؛ شيئاً وال 23
 الو  

إف يردف ؛ 
 شيئاً وال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  23
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٍن ِاني مبيٍن ِإني 24
  لخلف سكت دويُزانقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كانِت ِاال كانْت ِإال 29
   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صيحًة واحدة احدةصيحًة و   صيحًة واحدة 29
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  اتيهمي يْأتيهم 30

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 30
    لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز يستهزءوف 30
 يستهُزوف

وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 
 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كَم َاىلكنا ْم َأىلكناك 31
    لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم إليهم أنهْم إليهم 31
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 31
 أو التسهيل وقفاً: التحقيق اية•وءاية ؛ و وءاية  33

 ااَلرض اأْلَرض 33
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوف يْأكلوف 33

34 
نخيٍل وأعناٍب ؛ 
 وأعناٍب وفجرنا

أعناٍب ؛ نخيٍل و  
 فجرناوأعناٍب و  

نخيٍل وأعناٍب 
 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام وأعناٍب وفجرنا

 بكسر العين الِعُيوف الُعُيوف 34
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لياكلوا ليْأكلوا 35
 بضم الثاء والميم ثُُمػره ثَػَمػره 35
 وصبًل ووقفاً: بحذؼ الهاء عملت عملتو 35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عملت أيديهم عملتو أيديهم 35
 لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أيديهْم أفبل أيديهْم أفبل 35

 ااَلزواج ؛ ااَلرض اأْلَزواج ؛ اأْلَرض 36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن اَنفسهم ومْن اَنفسهم 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اية•وءاية ؛ و وءاية  37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلٍ  يسبحوف سبحوففلٍ  ي   فلٍ  يسبحوف 40
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اية•وءاية ؛ و وءاية  41
  لخلف السكت ويُزادة التحقيق مطلقًا: لحمز  لهْم إنا لهْم إنا 41
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل نَشا نَشأْ  43

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومتاعاً ِالى ومتاعاً ِإلى 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيٍن وإذا إذاحيٍن و   حيٍن وإذا 44
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم متْأتيه 46

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايات-اية ؛ مَن –من  مْن َءاية ؛ مْن َءايات 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إال ربهْم إال 46
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نفقوا ؛ أنتْم إاللهْم ا لهْم أنفقوا ؛ أنتْم إال 47
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف اَنتم إْف أَنتم 47
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل مبيٍن ويقولوف مبيٍن و يقولوف مبيٍن ويقولوف 47
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 48
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صيحًة واحدة صيحًة و احدة صيحًة واحدة 49
 وقفاً: أبدؿ الهمزة الفاً  تاخذىم تْأخذىم 49
 بسكوف الخاء وبتخفيف الصاد يْخِصموف يِخصِّموف 49
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ توصيًة وال توصيًة و ال توصيًة وال 50

 ااَلجداث اأْلَجداث 51
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 بدوف سكت ىذا مرقدنا ىذاس مرقدنا 52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كانِت ِاال كانْت ِإال 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صيحًة واحدة احدةصيحًة و   يحًة واحدةص 53



 فرش الجزء الثالث والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 الدخ خلف
 

                                                                                                                 628      

 

 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  54
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال شيئاً و ال شيئاً وال 54
 ظاء وحذؼ األلفبضم ال ظُلل ِظبلؿ 56

 ااَلرائ  اأْلَرائ  56

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفًا: ؛ وفي الهمزة الثانية والسكت
 القصر وأالتسهيل مع المد 

أو  ياءً  هاأو إبدال الهمزة سهيلوقفاً: ت ؛ متكُيوف ؛ متُكوف متكــْـــون متكئوف 56
 ها مع ضم الكاؼذفح

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فاكهٌة ولهم فاكهٌة و لهم فاكهٌة ولهم 57
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة متازواٱرحيٍم و  متازواٱرحيٍم و   متازواٱرحيٍم و  58

أَلْم أعهْد ؛ أعهْد  60
 ِإليكم

، لخلف سكت ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلَم َاعهد ؛ أعهِد ِاليكم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن وأف أفمبيٌن و   مبيٌن وأف 60
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٌم ولقد مستقيٌم و لقد مستقيٌم ولقد 61

62 
ولقْد َأضل ؛ كثيراً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاضل ؛ كثيراً اَفلم  َأفلم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ضم الجيم والباء، وتخفيف البلـب ُجػبُػبلً  ِجِببّلً  62
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  66
 صاد صوت الزايلخلف إشماـ ال ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 66
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـنِِفاْْ؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 66
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مضياً وال المضياً و   مضياً وال 67
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكٌر وقرآف قرآفذكٌر و   ذكٌر وقرآف 69
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقَراف وقرءاف 69
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حياً وَيحق حقحياً وي   حياً وَيحق 70
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يرْوا أَنا ؛ عملْت  71
 أَيدينا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرَوا اَنا ؛ عملَت اَيدينا
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوف يْأكلوف 72
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قولهْم إنا قولهْم إنا 76

نساف 76 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام مبيٌن وضرب ضربمبيٌن و   مبيٌن وضرب 77

مثبلً ونسي ؛ من  78
 يحي

نسي ؛ من مثبلً و  
 ي حي

مثبلً ونسي ؛ 
 من يحي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزةْأنشـْاىا أنشأىا 79
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مر ٍة وىو ىومر ٍة و   مر ٍة وىو 79

لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ااَلخضر اأْلَخضر 80
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 81
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخلق خلقأف ي   أف يخلق 81
 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 81

 شيئاً َاف شيئاً َأف 82

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يقوؿ قوؿأف ي   أف يقوؿ 82
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 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  83

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت وصبًل: 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وإليو إليوشيٍء و   شيٍء وإليو 83

 
 ( سورة الصافات37)

 

 التاء في الصاد مع مد األلف مشبعاً  أدغم والصافآت ص فاً  والصافاِت َصفاً  1
 مع مد األلف مشبعاً  زايالتاء في ال أدغم فالزاجرآت ز جراً  فالزاجراِت زَجراً  2
 مع مد األلف مشبعاً  ذاؿالتاء في ال أدغم فالتاليآت ذِّكراً  اً فالتالياِت ِذكر  3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذكراً ِاف ذكراً ِإف 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 5
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما ؛ السماَء  ءَ السما 6
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 6

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْمَلْْـملْ؛ْالـال المئلِ  8
 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخبلد  ويُزادباإلمالة، ووصبًل: لحمزة السكت ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 8
 قل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة الن

دحوراً ولهم ؛ عذاٌب  9
 واصب

دحوراً و لهم ؛ 
 عذاٌب و اصب

دحوراً ولهم ؛ 
 عذاٌب واصب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واصٌب ِاال واصٌب ِإال 9
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

11 
فاستفتهْم أىْم ؛ أىْم 

 هْم أىْم ؛ أىْم أشدفاستفت أشد
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خلقاً اَـ خلقاً أـَ 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم التاء عجبتُ  عجبتَ  12
 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 14

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق  وصبًل: اية-رأَوا  رأْوا َءاية 14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

آيًة  ستسخروفآيًة ي   آيًة يستسخروف 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يستسخروف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن أِءذا مبيٌن أءذا 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا [•ذا [ ؛ ] َأِءنا؛ أَ •] َأِءذا؛ أَ  ذا؛ َأِءناَأءِ  16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تراباً وعظاماً  تراباً و عظاماً  تراباً وعظاماً  16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظاماً ِاءنا عظاماً َأءنا 16
  سكتلخلف  ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا ءاباؤنا 17

 ااَلولوف اأْلَولوف 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحدة زجرةٌ  احدةو   زجرةٌ  واحدة زجرةٌ  19
  لخلف السكت ويُزادقًا: لحمزة التحقيق مطل فاىدوىْم إلى فاىدوىْم إلى 23
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  23
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وقفوىْم إنهم وقفوىْم إنهم 24
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها مُسولوف مسئولوف 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض يتساءلوف بعٍض ي تساءلوف بعٍض يتساءلوف 27
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•يتسا يتساءلوف 27
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتوننا تْأتوننا 28
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين مْؤمنين 29
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْقونـلذاىْـ لذائقوف 31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأغويناكْم إنا إنافأغويناكْم  32
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  33
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْأئِناْ؛ْأىْــنا أئِنا 36
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 37

 ااَلليم اأْلَليم 38
د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 45
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بكػاس بكػأس 45
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ بيضا ؛ بيضاءَ  بيضاءَ  46
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة َغوٌؿ وال الَغوٌؿ و   َغوٌؿ وال 47
 بكسر الزاي يُنزِفوف فوفيُنزَ  47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض يتساءلوف تساءلوفبعٍض ي   بعٍض يتساءلوف 50
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•يتسا يتساءلوف 50
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم إني منهْم إني 51
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريٌن يقوؿ قريٌن ي قوؿ قريٌن يقوؿ 51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ن •ن  ؛ أءأ َأِءن  52
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا [•ذا [ ؛ ] َأِءنا؛ أَ •] َأِءذا؛ أَ  َأِءذا؛ َأِءنا 53
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تراباً وعظاماً  تراباً و عظاماً  تراباً وعظاماً  53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ظاماً ِاناع عظاماً َأءنا 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل اَنتم ىْل أَنتم 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِاهءِِفرِِ فرءاه 55
تسهيل بوقفاً: و ، مطلقاً  لراء والهمزةابإمالة 

 ةالهمز 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءِ  55

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 59
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نزاًل اَـ نزاًل أـَ  62
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو الحذؼ وقفاً: التسهيل وس ؛ ُروس•ر رءوس 65
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاكلوف•آلكلوف ؛ لػ آلكلوف 66
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أو  ياءً  هاأو إبدال الهمزة سهيلوقفاً: ت ؛ فمالُيوف ؛ فماُلوف فمالـــْـون وفػػػػٔ فمال 66
 حذفها مع ضم البلـ

  لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  إنهْم ألفوا إنهْم ألفوا 69

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اباءىم-ألفَوا  ألفْوا َءاباءىم 69
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أدغم الداؿ في الضاد ولقد ض ل ولقْد َضل 71
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قبلهْم أكثر قبلهْم أكثر 71

 اَلولينا اأْلَولين 71
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 72
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِانانادِِ نادانا 75

لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرين اآْلخرين 78
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 81

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرين اآْلخرين 82
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْبراىيمإلبراىيمْ؛ْالْْ إلبراىيم 83
 باإلمالة، ووقفاً: لو ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 84

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سليٍم ِاذ سليٍم ِإذ 84
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْأئفكاًْ؛ْأىْــفكاًْ أَئِفكاً  86

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  الهة-أئفكاً  أَئِفكاً َءالهة 86
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 91
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 93
 بضم الياء يُػزفوف يَػزفوف 94

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلسفلين اأْلَسفلين 98
 كت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والس
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذاىٌب ِالى ذاىٌب ِإلى 99
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بكسر الياء نيِّ بُ ػػػ  ي ني  بُ ػػػ  ي 102
 باإلمالةِىِ أرِِ ى  أر  102
 بدؿ األلفضم التاء وكسر الراء وياء ب تُِري تَػَرى   102
 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال تومر تْؤمر 102
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 102
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يػ ػػإبراىيمأف  ػ إبراىيمػي  أف  يػ ػػإبراىيمأف  104

الهمزة مع مد  وقفاً: تحقيق أو تسهيل براىيماْْيـٰــػػإبراىيم ؛ يػ   ػػإبراىيميػ   104
 وقصر األلف التي قبلها

 إدغاـ صغير لحمزة قد ص دقت َصدقت قدْ  105

 الرويا ؛ الري ػا الرءيا 105

ويقف حمزة بإبداؿ الهمزة فيها؛  ال إمالة
 واواً إبدالها  أو، اً مظهرة )وىو المقدـ واو 

وإدغامها في الياء التي ثم قلبها إلى ياء، 
 فتصير ياًء مشددة بعدىا

 الببلوُ ؛  وْْالببل ؛الببل  ُؤاػػ  ػالبل 106

وجو: خمسة القياس،  12فاً: لحمزة وق
باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 

التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 
 ، قبلها، اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو

بداؿ واو مع اإلشباع في األلف التي قبلها اإل
مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع التوسط في 
األلف التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو 
 مع القصر في األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٍم وتركنا عظيٍم و تركنا عظيٍم وتركنا 107

 ااَلخرين اآْلخرين 108
لخبلد  ويُزادصبًل: لحمزة السكت و 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 111
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محسٌن وظالم ؛  113
 مبيٌن ولقد

ظالم ؛ محسٌن و  
 لقدمبيٌن و  

محسٌن وظالم  
 مبيٌن ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 114
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناىما•وءاتيناىما ؛ و وءاتيناىما 117
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 118

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرين اآْلخرين 119
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 120
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لمومنينا المْؤمنين 122
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعبلً وتذروف تذروفبعبلً و   بعبلً وتذروف 125
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباىْـكم ءابائكم 126

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 126
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلخرين اآْلخرين 129
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 132

 ااَلخرين اآْلخرين 136
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ووقفاً: ضم حمزة الهاءوصبًل  عليُهم عليِهم 137

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَبق إْذ أَبق 140
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالعرا ؛ بالعرا بالعراءِ  145
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سقيٌم وأنبتنا سقيٌم و أنبتنا سقيٌم وأنبتنا 145

146 
من يقطين ؛ يقطيٍن 

 وأرسلناه
من ي قطين ؛ 
 يقطيٍن و أرسلناه

من يقطين ؛ 
يقطيٍن 
 وأرسلناه

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  ميَػة مئَػة 147

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ألٍف َاو ألٍف َأو 147
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػامنوا•فآمنوا ؛ فػ فآمنوا 148
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فمتعناىْم إلى فمتعناىْم إلى 148
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فاستفتهْم ألرب  فاستفتهْم ألرب  149
 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد إناثاً وىم إناثاً و ىم إناثاً وىم 150

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِافكهم مْن ِإفكهم 151
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ أصطفِِ ى  أصطف 153
 وقفاً: أبدؿ الهمزة الفاً  فاتوا فْأتوا 157
  لف السكتلخ ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بكتابكْم إف بكتابكْم إف 157
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نسباً ولقد نسباً و لقد نسباً ولقد 158
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معلوـٌ وإنا معلوـٌ و إنا معلوـٌ وإنا 164

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف لْو َأف 168
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين ليناأْلَو  168
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 إدغاـ صغير لحمزة ولقد س بقت ولقْد َسبقت 171
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيٍن وأبصرىم حيٍن و أبصرىم حيٍن وأبصرىم 174
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ فسا فساءَ  177
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حيٍن وأبصر أبصرحيٍن و   رحيٍن وأبص 178

 
 ( سورة ص 38) 

 
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها والقَراف والقرءاف 1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عزٍة وشقاؽ عزٍة و شقاؽ عزٍة وشقاؽ 2

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كَم َاىلكنا  كْم َأىلكنا 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مناٍص وعجبوا عجبوامناٍص و   مناٍص وعجبوا 3
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 4
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذاٌب َاجعل كذاٌب َأجعل 4
  لخلف سكت ويُزاد نقل وتحقيق لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللهة اآْللهة  5
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

هاً واحداً ؛ ُعجاٌب إلػػ   5
 نطلقٱو 

هاً و احداً ؛ إلػػ  
 نطلقٱُعجاٌب و  

هاً واحداً ؛ إلػػ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نطلقٱُعجاٌب و 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاف واحداً  واحداً ِإف 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لَشُي ؛ لشي   لَشيءٌ  5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، النقل مع  للوقف، النقل مع الرـو

ؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء اإلشماـ، إبدا
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  التي قبلها فيها مع اإلشماـ

ْمَلْْـمَلْ؛ْالـال المؤَلُ  6
لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألف،  وقفاً:

 همزة مع الرـوتسهيل ال

6 
منهْم أف ؛ ءالهتكْم 

 منهْم أف ؛ ءالهتكْم إف إف
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لَشُي ؛ لشي   لَشيءٌ  6
  لحمزة ستة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لشيٌء يراد لشيٌء ي راد لشيٌء يراد 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة اآْلخرة 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اختبلٌؽ َاءنزؿ اختبلٌؽ أءنزؿ 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نزؿ•أءنزؿ ؛ أ َأُءنزؿ 8
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ اأْلَسباب ؛ اأْلَسباب رضاأْلَ  10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحزاب اأْلَحزاب 11
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

12 
نوٍح وعاد ؛ وعاٌد 

 وفرعوف
عاد ؛ نوٍح و  
 فرعوفوعاٌد و  

وعاد ؛ نوٍح 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعاٌد وفرعوف

 ااَلوتاد اأْلَوتاد 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لوٍط وأصحاب أصحابلوٍط و   لوٍط وأصحاب 13

 ااَلحزابلئيكة ؛  اأْلَحزابلئيكة ؛  13
لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كٌل ِاال كٌل ِإال 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  15
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هالتسهي

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

صيحًة واحدة ؛  15
 وقالوا َفواؽٍ 

احدة ؛ صيحًة و  
 قالواو   واؽٍ فُ 

صيحًة واحدة 
 وقالوا واؽٍ فُ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بضم الفاء ُفواؽ َفواؽ 15

د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليد اأْلَيد 17
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أواٌب ِانا أواٌب ِإنا 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلشراؽو  اإْلِشراؽو  18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أو اٌب وشددنا شددنااٌب و  أو   أو اٌب وشددنا 19
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناه•وءاتيناه ؛ و وءاتيناه 20
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ِاكوىَلِاَتِِ وىْل أَتاؾ 21
وصبًل: لحمزة )أتاؾ ، وبين اللفظين  بإمالة

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة  ويُزادتحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 

 ؛ نبوُ  نبَـوْْنَبا ؛  نبَػُؤا 21

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  وقفاً:
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت سوروا إْذ َتسوروا  21
 إدغاـ صغير لحمزة خلواإذ د   إْذ َدخلوا 22
 باإلمالةِىِ بغِِ ى  بغ 22
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءِ  22
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 22

23 
تسٌع وتسعوف ؛ 
نعجًة ولي ؛ نعجٌة 

 واحدة

تسعوف ؛ تسٌع و  
لي ؛ نعجًة و  
 احدةنعجٌة و  

تسٌع وتسعوف 
جًة ولي ؛ ؛ نع

 نعجٌة واحدة
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بإسكاف ياء اإلضافة ولْي  وليَ  23
 بإدغاـ الداؿ في الظاء لقد ظ لم  لقْد ظَلم  24
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة واواً  بسَواؿ بسؤاؿ 24
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ناب[اْْف[ ؛ ]وأناب؛ واْْ]وإف؛ و وإف ؛ وأناب 24
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الخلطا ؛ الخلطا لخلطاءِ ا 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعٍض ِاال بعٍض ِإال 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة راكعاً وأناب أنابراكعاً و   راكعاً وأناب 24
 باإلمالةِىِ لزلفِِ ى  لزلف 25
 وقفاً: التسهيل مــْــاب ابػػػػٔ م 25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ياداود ابٍ ػػػػٔ م اداودي   ابٍ ػػػػٔ م ياداود ابٍ ػػػػٔ م 25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 26
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 باإلمالةِىِ هوِِـال ى  الهو  26
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً: السما السماءَ  27

 ااَلرض اأْلَرض 27
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 28
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

خلف سكت، ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 29
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أواٌب ِاذ أواٌب ِإذ 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلعناؽ واأْلَعناؽ 33
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بن ا ؛ بن ا بن اءٍ  37

37 
بن اٍء وغواص ؛ 
 وغواٍص وآخرين

غواص ؛ بن اٍء و  
 آخرينوغواٍص و  

بن اٍء وغواص ؛ 
وغواٍص 
 وآخرين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اخرين•وءاخرين ؛ و وءاخرين 38

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلصفاد اأْلَصفاد 38
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

فامنْن َأْو ؛ َأْو  39
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فامنَن َاْو ؛ َأَو اَمس  َأمس 

  لخلف سكت ويُزادحقيق نقل وت لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حساٍب وإف   إف  حساٍب و   حساٍب وإف   39
 باإلمالةِىِ لزلفِِ ى  لزلف 40
 وقفاً: التسهيلْمـــْـــاب ابػػػػٔ م 40
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرٱو  مػٔػػػابٍ  ذكرٱو   مػٔػػػابٍ  ذكرٱو  مػٔػػػابٍ  40
 باإلمالةِىِ نادِِ ى  ناد 41
 بإسكاف الياء، فتحذؼ وصبلً للساكنين مسنيْ  مسنيَ  41
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بنصٍب وعذاب عذاببنصٍب و   بنصٍب وعذاب 41

بارٌد وشراب ؛  42
 وشراٌب ووىبنا

شراب ؛ بارٌد و  
 وىبناوشراٌب و  

بارٌد وشراب ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وشراٌب ووىبنا

 باإلمالةِىِ وذكرِِ ى  وذكر  43

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 43
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تحنِث ِانا تحنْث ِإنا 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكرٱو أو اٌب  ذكرٱأو اٌب و   ذكرٱأو اٌب و  44

 ااَليدي ؛ وااَلبصارِ  اأْلَيدي ؛ واأْلَبصارِ  45
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىذكرِِ َرىذك 46

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخيارِ  اأْلَخيارِ  47
 وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واذكِر ِاسماعيل واذكْر ِإسماعيل 48
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بفتح وتشديد البلـ وسكوف الياء ل ػػْيػػسعٱو لْػػيَػػسعٱو 48

 ااَلخيارِ  اأْلَخيارِ  48
 لخبلد ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذكٌر وإف   إف  ذكٌر و   ذكٌر وإف   49
 وقفاً: التسهيلْمــْـــاب مػٔػػػاب 49

 ااَلبواب اأْلَبواب 50
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 أو الحذؼ وقفاً: التسهيلْْ؛ْمتِكنيمتكــْـــني ينػػػػٔ متك 51

كثيرٍة وشراب ؛  51
 وشراٍب وعندىم

شراب ؛ كثيرٍة و  
 عندىموشراٍب و  

كثيرٍة وشراب 
وشراٍب 
 وعندىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التسهيلْمــْـــاب مػٔػػػاب 55
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 56
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حميٌم وغساؽ ؛  57
 وآخر وغساؽٌ 

غساؽ ؛ حميٌم و  
 آخرو   وغساؽٌ 

حميٌم وغساؽ  
 وآخر وغساؽٌ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اخر•وءاخر ؛ و وءاخر 58
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مإنهْم هب مإنهْم هب 59

سكت،  لخلف ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَنتم بْل أَنتم 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بكْم أنتم بكْم أنتم 60
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 60
 لئلمالة باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراءِىِ نرِِ ى  نر  62

شراِ  اأْلَشرارِ  62 ِراَلا
وصبًل: لراءين، و ترقيق ا ويلـز معوبالتقليل، 

لخبلد التحقيق،  ويُزادلحمزة السكت 
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 تخذناىمٱ أتخذناىم 63
بحذؼ ىمزة االستفهاـ، فيقرأ بهمزة وصل 

 محذوفة درجاً، وتكسر ابتداءً 

 ُسخرياً اَـ ِسخرياً أـَ 63
وصبًل: لحمزة وبين اللفظين بضم السين، 

: لحمزة لخلف سكت، وقفاً  ويُزادتحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق 

 فيو ألنو موضع مستثنى ال إمالة زاغت زاغت 63

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبصار اأْلَبصار 63
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

قْل ِإنما؛ مْن ِإلػ و ؛  65
لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  قِل ِانما؛ مِن ِالػ و ؛ ِإلػ ٍو ِاال ِإلػ ٍو ِإال

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منذٌر وما مامنذٌر و   منذٌر وما 65

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 66
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ؛ نبوُ  نبَـوْْنَبا ؛  نبَػُؤا 67

لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة  اً:وقف
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٌم اَنتم عظيٌم أَنتم 67
  لخلف سكت يُزادو نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإسكاف ياء اإلضافة ليْ  ليَ  69

ْمَلْْـملْ؛ْبالـبال بالمئلِ  69
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 69
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ إنِيوحِِِىِ وحِِإنِيُّ إف يوحى   70
 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 70

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن ِاذ مبيٌن ِإذ 70
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كلهْم أجمعوف كلهْم أجمعوف 73
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناٍر وخلقتو خلقتوناٍر و   وخلقتوناٍر  76
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رجيٌم وإف   إف  رجيٌم و   رجيٌم وإف   77
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألغوينهْم أجمعين ألغوينهْم أجمعين 82

التحقيق أو األولى في الهمزة وقفاً: ْنلِْْلمْلنْ؛ْاْلمـ ألمؤلف 85
 ، وفي الثانية التسهيلالتسهيل

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أجمعين منهْم أجمعين 85
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػلكم ػػلكمأسػٔ  86

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاجر مْن َأجر 86
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أجٍر وما ماأجٍر و   أجٍر وما 86
 وقفاً: تسهيل الهمزةْنبـْاه نبأه 88

 حيٍن تنزيل حيٍن * بسم اهلل 88
عند وصل السورتين فلحمزة اإلخفاء؛ أما 

 حفص فلو اإلقبلب
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 ( سورة الزمر 39) 
 

 ثة اإلبداؿوقفاً: لحمزة ثبل أوليا أولياءَ  3
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نعبدىْم إال نعبدىْم إال 3
 باإلمالةِىِ زلفِِ ى  زلف 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَراد لْو َأراد 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  أف يتخذ أف ي تخذ أف يتخذ 4
 باإلمالةِىِ لصطفِِ ى  الصطف 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  4

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 5
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كلٌّ يجري جريكلٌّ ي   كلٌّ يجري 5
 الوقف عليهاباإلمالة لدى ِىمسمِِ مسمىً  5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مسمًى َاال مسمًى َأال 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نفٍس واحدة ؛ أزواٍج  6
 يخلُقكم

نفٍس و احدة ؛ 
 أزواٍج ي خلُقكم

نفٍس واحدة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أزواٍج يخلُقكم

لخبلد  ويُزادبًل: لحمزة السكت وص ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 6
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وصبًل: كسر الهمزة والميم وابتداًء كحفص ِإمِّػهاتكم ُأم ػهاتكم 6
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 6
ِ؛ِأخرِِيرضِِ ى  أخر ى  ؛ يرض 7  باإلمالةِىِ ى 
  كحفص)م الهاء من غير صلة بض يرضوُ  يرضوُ  7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وازرٌة وزر زروازرٌة وِّ  وازرٌة وزر 7
 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْفينبــْىــكمْ؛ْفينبـُيكم فينبِّػئُػكم 7

نساف 8 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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منيباً ِإليو ؛ قليبلً  8
 ِإن  ؛ مْن َأصحاب

 منيباً ِاليو ؛ 
 قليبلً ِان  ؛ مَن َاصحاب

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتخفيف الميم أَمن أم ن 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اناء-قانٌت  قانٌت َءاناء 9
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ءانا ءاناءَ  9

9 
ساجداً وقائماً ؛ 
 وقائماً يحذر

قائماً ؛ ساجداً و  
 حذروقائماً ي  

 ساجداً وقائماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقائماً يحذر

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة اآْلخرة 9
 تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتال

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 9
  النقل والسكتلحمزة التحقيق، وقفاً: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حسنٌة وأرض حسنٌة و أرض حسنٌة وأرض 10

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل واسعٌة ِانما واسعٌة ِإنما 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـيوفِِ يوفى 10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني ؛ أَف َاعبد قْل ِإني ؛ أْف َأعبد 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وفألَف اَك ألْف َأكوف 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني قْل ِإني 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شيػتم شػئتم 15

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  قِل ِاف قْل ِإف 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يعبدوىا عبدوىاأف ي   أف يعبدوىا 17
  باإلمالةِىِ البشرِِ ى  البشر  17
 باإلمالةِاىمىدِِ ىداىم 18
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أولوا ىْم أولوا 18
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض ؛ ااَللباب  اأْلَرض ؛ اأْلَلباب 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

21 
مختلفاً أَلوانو ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حطاماً ٍاف  مختلفاً اَلوانو ؛ حطاماً ِإف
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ذكرِِاهِ؛ِلفتِِ ى  فتراه ؛ لذكر  21
 اإلبداؿ ياءً  وقفاً: التحقيق أو التسهيل ؛ لِػيُػولي اِلْويلأِلُولي ؛  أِلُولي 21

 لبِلسبلـ لئْلسبلـ 22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قلوبهْم إلى قلوبهْم إلى 23
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدى 23

من يشاء ؛ ومن  23
 يضلل

شاء ؛ ومن من ي  
 ي ضلل

من يشاء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يضلل

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىاٍد َافمن ىاٍد َأفمن 23
  لخلف سكت ويُزادتحقيق نقل و  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أفمن يتقي تقيأفمن ي   أفمن يتقي 24

 ُسػو ؛ ُسػوّ  ُسػوءَ  24

وجهاف: نقل حركة الهمزة  حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 
الواو للوقف، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ 

 الواو التي قبلها فيها
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِاىمتِِفاْْ؛ِِاىمفأتِِ فأتاىم 25
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اآَلخرة اآْلخرة 26
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ض ربنا ولقْد َضربنا 27
 زة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ الهم القَراف القرءاف 27
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَرناً  قرءاناً  28
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شركا ؛ شركا شركاءُ  29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ميٌِّت وإنهم يٌِّت و إنهمم ميٌِّت وإنهم 30
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم 32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصرِهِجاء َجاءه 32 
 وقف عليهاباإلمالة لدى الِىمثوِِ مثوىً  32
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 33
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•يشا يشاءوف 34
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  34

 عنهْم أسوأ ؛  35
 ويجزيهْم أجرىم

 عنهْم أسوأ ؛ 
 ويجزيهْم أجرىم

ف لخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 ألفاً : إبداؿ الهمزة حمزةوقفاً ل أسوا أسوأَ  35
 بكسر العين وفتح الباء وألف بعدىا ِعَباده َعْبده 36

ومن يضلل ؛ ىاٍد  36
 ومن

ومن ي ضلل ؛ 
 ىاٍد و من

ومن يضلل ؛ 
 ىاٍد ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْالتهم سألتهم 37

انتقاـٍ  ومن يهد ؛ 37
 ولئن

ومن ي هد ؛ 
 انتقاـٍ و لئن

ومن يهد ؛ 
 انتقاـٍ ولئن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مضٍل اَليس مضٍل أَليس  37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 38
  وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،

قْل َأفرءيتم ؛ إْف  38
 َأرادني ؛ أْو َأرادني

 قَل اَفرءيتم ؛
 إَف اَرادني ؛ أَو اَرادني 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل يتم•أفر أفرءيتم 38

وصبًل: قرأ بإسكاف الياء، فتحذؼ لبللتقاء  أرادنْي اهلل أرادنَي اهلل 38
 الساكنين، وال يخفى ترقيق الـ الجبللة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مكانتكْم إني مكانتكْم إني 39

من يأتيو ؛ عذاٌب  40
 يخزيو

من ي أتيو ؛ 
 عذاٌب ي خزيو

من يأتيو ؛ 
 عذاٌب يخزيو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة



 فرش الجزء الرابع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 649      

 

 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيو يْأتيو 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مقيٌم ِانا مقيٌم ِإنا 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ اىتدِِ ى  اىتد 41
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 41
 لة لدى الوقف عليهماباإلماِىىِ؛ِمسمِِـيتوفِِ ؛ مسمىً  يتوفى 42

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنفس اأْلَنفس 42
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 يَ ضِ قُ  ى  ضَ قَ  42
بضم القاؼ وكسر الضاد وياء مفتوحة بدؿ 

 األلف
 بضم التاء الموتُ  الموتَ  42

لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و ِىِ اُلخرِِ ى  اأْلُخر  42
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق   مسمًى ِاف مسمًى ِإف 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 42
 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا لقوـٍ يتفكروف تفكروفلقوـٍ ي   لقوـٍ يتفكروف 42
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ شفعا شفعاءَ  43

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاولو قْل َأولو 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  43
 اؿ مع اإلدغاـوقفًا: لحمزة النقل واإلبد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   شيئاً وال 43

 وااَلرض واأْلَرض 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: تسهيل الهمزةْمـْازتـٱش شمأزتٱ 45
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 45  

 باآَلخرة اآْلخرةب 45
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 46
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو َاف ولْو َأف 47
  لخلف سكت يُزادو نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 47
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً ومثلو مثلوجميعاً و   جميعاً ومثلو 47

 سِو ؛ سوِّ  سوءِ  47

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
لهمزة ثم إسكاف للواو قبلها مع حذؼ ا

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ اإلسكاف،
 فيها مع الرـو  التي قبلها

 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 48
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَيات سيئات 48
 اإلمالةبِاقوحِِ وحاؽ 48

 يستهزءوف 48
؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز

 يستهُزوف
وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 

 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

نساف 49  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل فتنٌة ولكن لكنفتنٌة و   فتنٌة ولكن 49
 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 50
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَيات سيئات )معاً  51

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  51
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2متنع ، ي15، فمجمعوىا خمسة القياس

لمن يشاء ؛ لقوـٍ  52
 يؤمنوف

شاء ؛ لمن ي  
 لقوـٍ ي ؤمنوف

لمن يشاء ؛ 
 لقوـٍ يؤمنوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  52
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 52
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 52  
 لساكنينلوصبًل: بإسكاف الياء، فتحذؼ  ػعبادْي الذينيػ   ػعبادَي الذينيػ   53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جميعاً ِانو جميعاً ِإنو 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيكم أتيكمأف ي   أف يأتيكم 54
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  اتيكمي يْأتيكم 54

أف يأتيكم ؛ بغتًة  55
 وأنتم

أتيكم ؛ أف ي  
 أنتمبغتًة و  

أف يأتيكم ؛ 
 بغتًة وأنتم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 55
ــحسرتِِ ى  يػػ ػػػحسرتنفٌس  56  اـ كامل من غير غنةلخلف إدغِىِ ـنفٌسِيـــ ـحسرتِِِىِ ـنفٌسِيـ ــ 
 باإلمالةِىِ ـيــــ ـحسرتِِ ى  ػػػحسرتيػػ   56

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو َاف لْو َأف 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِيـانىدِِ ىداني 57
 لدى الوقف باإلمالةِىترِِ ترى 58

لخلف سكت،  ويُزاد وصبًل: لحمزة تحقيق لَو َاف لْو َأف 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 59

اءقد  قْد َجاءت  59  ت جِّ
إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة 
 األلف، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر

 عليهما لدى الوقف باإلمالةِىمثوِِ؛ِِىترِِ مثوىً ؛  ترى 60

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ْسَود ٌة اَليسمُ  ُمْسَود ٌة أَليس 60
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بألف قبل التاء ) على الجمع   بمفازاتهم بمفازتهم 61
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 السُو ؛ السو   السوءُ  61

: نقل حركة الهمزة ستة أوجو حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوق النقل مع ف، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو اإلشماـ، 

التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إبداؿ الهمزة 
واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو  الرـو

 اإلشماـالتي قبلها فيها مع 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيٍء )معاً  62

لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

62 
ٍء وىو ؛ شيٍء شي

 وكيل
ىو ؛ شيٍء و  
 كيلشيٍء و  

شيٍء وىو ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيٍء وكيل

 ااَلرض اأْلَرض 63
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 63

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فغيرقَل اَ  قْل َأفغير 64
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تامرونِّيْ  تْأمرونِّيْ  64

ولقْد ُأوحي ؛ لئْن  65
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقُد اوحي ؛ لئَن َاشركت َأشركت

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وااَلرض واأْلَرض 67
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 67
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 68
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ثة اإلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلِاشِِ َشاء 68
 باإلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  68
ـٌ ينظروف 68 ـٌ ي نظروف قيا ـٌ ينظروف قيا  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قيا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 69
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وقفاً وجهاف: النقل مع اإلسكاف، اإلبداؿ  وجي ؛ وجيّ  وِجيء 69
 ياء مع إدغامها في التي قبلها مع اإلسكاف

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والشهدا ؛ والشهدا والشهداءِ  69
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وىااءجِِ جاءوىا 71

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فِتحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 71
  لخلف سكت دويُزانقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 71
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم ءايات عليكْم ءايات 71
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  71
 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 71
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 72
 الوقف عليها باإلمالة لدىِىمثوِِ مثوى 72
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إلى ربهْم إلى 73
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وىااءجِِ َجاءوىا 73

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فِتحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 73
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض رضاأْلَ  74
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْنتبواْ؛ْنتبواْْ نتبوأُ  74
 تسهيل الهمزة بالرـو

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  74
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 75
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 ( سورة غافر 40)  
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نوٍح واألحزاب األحزابنوٍح و   نوٍح واألحزاب 5

 وااَلحزاب واأْلَحزاب 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لياخذوه ليْأخذوه 5
 بإدغاـ الذاؿ في التاء فأخذت هم تُهمفأخذْ  5
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنهْم أصحاب أنهْم أصحاب 6
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويومنوف ويْؤمنوف 7  

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

لى الياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهمزة إ
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحمًة وعلماً  علماً رحمًة و   رحمًة وعلماً  7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ابائهم-مَن  َءابائهم منْ  8
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ذريتاىْم إن  ذريتاىْم إن  8
 وصبًل: ضم حمزة الهاء وقُهم الّسيّػئات وقػِهم الّسيئات 9
 فاً: أبدؿ الهمزة ياءً وق السيَيات السيَئات )معاً  9
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  9

مقتكْم أنفسكْم ؛  10
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  مقتكْم أنفسكْم ؛ أنفسكْم إذ أنفسكْم إذ

  السكت
 إدغاـ صغير لحمزة إذ ت دعوف إْذ ُتدعوف 10

يماف 10 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِليماف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهِل ِالى فهْل ِإلى 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شرؾوإف يُ  شرؾوإف ي   وإف ُيشرؾ 12
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوا تْؤمنوا 12
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يريكْم ءاياتو ْم ءاياتويريك 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  13

رزقاً و ما ؛ من  رزقاً وما ؛ من ينيب 13
 ي نيب

رزقاً وما ؛ من 
 ينيب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  يُزادو وصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمره مْن َأمره 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء من ي شاء من يشاء 15
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  15
 باإلمالةِىِ خفِِـي ى  يخف 16

 َشُي ؛ شي   َشيءٌ  16

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو: نقل  التحقيق، وقفاً:

حركة الهمزة إلى الياء ثم إسكاف الياء 
، النقل مع  للوقف، النقل مع الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  لتي قبلها فيها مع اإلشماـا
 بالتقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً ِرالقهاِ  القهار 16
 باإلمالةِىِ جزِِـُِت ى  ُتجز  17

 زفةاآَل  اآْلزفة 18
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

حميٍم وال ؛ شفيٍع  18
 يطاع

حميٍم و ال ؛ 
 شفيٍع ي طاع

ٍم وال ؛ حمي
 شفيٍع يطاع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعين اأْلَعين 19
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بَشيٍء ِاف بَشيٍء ِإف 20

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )بشيء  
: لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق  ، وبين اللفظينأوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض )معاً  اأْلَرض )معاً  21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أشد ىْم أشد 21

؛ من  وءاثاراً قوًة  21
 واؽ

؛ من  ءاثاراً و  قوًة 
 و اؽ

؛  وءاثاراً قوًة 
 من واؽ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اثاراً •وءاثاراً ؛ و وءاثاراً  21
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 22

ولقْد َأرسلنا ؛ مبيٍن  23
 ِإلى

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل ولقَد اَرسلنا ؛ مبيٍن ِالى
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 23
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 23
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 25
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أبنا أبناءَ  25
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىم•نسا نساءىم 25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضبلٍؿ وقاؿ قاؿضبلٍؿ و   ضبلٍؿ وقاؿ 25
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 26

بدؿ ؛ أف أف ي   أف يبدؿ ؛ أف يظهر 26
 ظهري  

أف يبدؿ ؛ أف 
 يظهر

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  دينكْم أو دينكْم أو 26

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو َاف أْو َأف 26
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بفتح الياء والهاء َيْظَهر يُْظِهر 26
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 26
  سكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وال

 بضم الداؿ الفسادُ  الفسادَ  26
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 27
 بإدغاـ الذاؿ في التاء عذت   عْذتُ  27
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 27
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 28

كت، لخلف س ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اؿ ؛ رجبلً َاف–مَن  مْن َءاؿ ؛ رجبلً َأف 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

28 

أف يقوؿ ؛ وإف يُ  
)معاً  ؛ صادقاً 
يصبكم ؛ كذاٌب 

 ػقـويػ  

قوؿ ؛ وإف أف ي  
ُ  )معاً  ؛ ي  

صادقاً ي صبكم ؛ 
 ػقـوػ  كذاٌب ي  

أف يقوؿ؛ وإف 
يُ  )معاً ؛ 
 صادقاً يصبكم

 ػقـوكذاٌب يػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

اءوقد  َجاءكم  وقدْ  28 إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة  كمجِّ
 األلف، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر

 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يعدكْم إف يعدكْم إف 28

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 29
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن ينصرنا من ي نصرناف فمن ينصرنا 29
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاس بػأس 29
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر نااءجِِ َجاءنا 29

29 
أريكْم إال ؛ أىديكْم 

 ؛ أىديكْم إال الكْم إأري إال
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت

 باإلمالةِىِ أرِِ ى  أر  29

 ااَلحزاب اأْلَحزاب 30
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  داب بدأْ  31

31 
نوٍح وعاد ؛ وعاٍد 

 وثمود
عاد ؛ نوٍح و  
 ثمودوعاٍد و  

نوٍح وعاد ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعاٍد وثمود
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33 
عاصٍم ومن ؛ ومن 
 يضلل ؛ ىاٍد ولقد

من ؛ عاصٍم و  
ومن ي ضلل ؛ 

 لقدىاٍد و  

عاصٍم ومن ؛ 
ومن يضلل ؛ 
 ىاٍد ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

اءولقد  ولقْد َجاءكم  34  كمجِّ
إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة 
 األلف، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر

 باإلمالة  وكم باءجِِ َجاءكم بو 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يبعث لن ي بعث لن يبعث 34

 اىماَتِِسلطاٍف  سلطاٍف أَتاىم 35
وصبًل: باإلمالة في )أتاىم ، وبين اللفظين 

لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  جباٍر وقاؿ قاؿجباٍر و   جباٍر وقاؿ 35

 ااَلسباب اأْلَسباب 36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 التحقيق أو التسهيل وقفاً:و ؛ بضم العين فأطلعُ  فأطلعَ  37
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 37

37 
كاذباً وكذل  ؛ 

 تباٍب وقاؿ
كذل  ؛ كاذباً و  

 قاؿتباٍب و  
اذباً وكذل  ك

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تباٍب وقاؿ

 سُو ؛ سو   سوءُ  37

: نقل حركة الهمزة ستة أوجو حمزةوقفاً: ل
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

 ، النقل مع الواو للوقف، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو اإلشماـ، 

الهمزة  التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إبداؿ
واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو  الرـو

 اإلشماـ التي قبلها فيها مع 
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 39
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة متاٌع وإف   إف  متاٌع و   متاٌع وإف   39

 اآَلخرة اآْلخرة 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ترقيق الراءين ويلزموبالتقليل، ِرالقراِ  القرارِ  39
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيػيَػة سيػئػة 40
ِ؛ِأنثِِجزِِـي ى  ؛ أنثى  يجز  40  باإلمالة ِىِ ى 

لخلف سكت،  ادويُز وصبًل: لحمزة تحقيق  ىِ انثِِذكٍر َاْو ؛ َأُو  ى  ذكٍر َأْو ؛ َأْو أُنث 40
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 40
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قـوػػ  حساٍب وي قـوػػ  يحساٍب و   قـوػػ  حساٍب وي 40
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أدعوكْم إلى أدعوكْم إلى 41
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة علٌم وأنا أنالٌم و  ع علٌم وأنا 42
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أدعوكْم إلى أدعوكْم إلى 42
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 43

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  43
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ابىْم أصح ىْم أصحاب 43
 باإلمالةِقا؛ِوحِِِاهفوقِِ ؛ وحاؽ فوقاه 45
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَيات سيَئات 45
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  ػاؿ•بآؿ ؛ بػ بآؿ  45

 سُو ؛ سو   سوءُ  45

: نقل حركة الهمزة ستة أوجو حمزةوقفاً: ل
ؼ الهمزة ثم إسكاف للواو قبلها مع حذ

 ، النقل مع الواو للوقف، النقل مع الرـو
إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو اإلشماـ، 

التي قبلها فيها مع اإلسكاف، إبداؿ الهمزة 
واو ثم إدغاـ الواو التي قبلها فيها مع 
، إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـ الواو  الرـو

 اإلشماـ التي قبلها فيها مع 

ياً ؛ غدواً وعش 46
 وعشياً ويـو

عشياً ؛ غدواً و  
 يـووعشياً و  

غدواً وعشياً ؛ 
 وعشياً ويـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة



 فرش الجزء الرابع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 661      

 

 

 الضعفاوُ ؛  وْْالضعفا ؛الضعفا  ُؤاػػػػ   ػالضعف 47

وجو: خمسة القياس،  12وقفاً: لحمزة 
باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ 

ف واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األل
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف قبلها، 
، اإلبداؿ  اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
واو مع اإلشباع في األلف التي قبلها مع 
اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع التوسط في 

اإلبداؿ واو األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
 مع اإلشماـمع القصر في األلف التي قبلها 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فهَل اَنتم فهْل أَنتم 47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيكم تْأتيكم 50
 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 50
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس وسبعة الرسم اوُ دع؛  وْْدعا ؛دعا  ُؤاػػػػ   ػدع 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ضبلٍؿ ِانا ضبلٍؿ ِإنا 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 51

 ااَلشهاد اأْلَشهاد 51
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 لحمزة ستة أوجو وقفاً  سُو ؛ سو   سوءُ  52

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 53
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقفِىموسِِ موسى 53
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 53
 ل مع المد أو القصروقفاً: التسهي ــيلإسراىْْ إسرآئيل 53
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  54
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىىدًىِوذكرِِِىىدًىِو ذكرِِ ىدًى وذكرى 54
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ وذكرِِ ى  وذكر  54
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَللباب اأْلَلباب 54
 حمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: ل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاصبِر ِاف  فاصبْر ِإف 55
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حقٌّ واستغفر حقٌّ و استغفر حقٌّ واستغفر 55

بكارِ  55 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلبكارِ  واإْلِ
 حقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سلطاٍف اَتاىم سلطاٍف أَتاىم 56
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىماَتِِ أَتاىم 56

56 
أتاىْم إف ؛ صدورىْم 

 إف ؛ صدورىْم إال اىمِْأتِِ إال
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 

  لسكتا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 57
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اَلعمِِ ى  اأْلَعم 58
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ المِسي   •المِسُي ؛ المِسي المِسيءُ  58

قل حركة الهمزة إلى الياء نستة أوجو وقفاً: 
، النقل مع حذفها ثم إسكاف الياء للوقف

، النقل مع اإلشماـ،  إبداؿ الهمزة مع الرـو
ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 

، اإلبداؿ مع اإلدغاـ اإلسكاف للوقف
، اإلبداؿ مع اإلدغاـ باإلشماـ  بالرـو

 التسهيلوقفاً: التحقيق أو  ػاتية•آلتية ؛ لػ آلتية 59
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 59  
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 60

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  راً ِافمبص راً ِإفمبص 61
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  62
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 62
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  توفكوف تْؤفكوف 62
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يوف  يْؤف  63
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآيات ؛ بَيايات بآيات 63

 ااَلرض اأْلَرض 64
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

قراراً والسماء ؛ بناًء  64
 وصوركم

السماء ؛ قراراً و  
 صوركمبناًء و  

قراراً والسماء 
 بناًء وصوركم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والسما والسماءَ  64

قْل ِإني ؛ أْف َأعبد ؛  66
 أْف ُأسلم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني ؛ أَف َاعبد ؛ أُف اسلم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر نياءجِِ َجاءني 66

67 
شيوخاً ومنكم ؛ من 
يُتوفى  ؛ مسمًى 

 ولعلكم

منكم ؛ شيوخاً و  
؛  توِفِ يُّمن 

 لعلكممسمًى و  

شيوخاً ومنكم  
؛  يُتوِفِ من 

 مسمًى ولعلكم
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر الشين ِشيوخاً  ُشيوخاً  67
 باإلمالةِىِ ـيُتوفِِ ى  توفيُ  67
 لدى الوقف باإلمالةِىمسمِِ مسمىً  67
 باإلمالةِىِ قضِِ ى  قض 68
 باإلمالةِىِ ـأنِِ ى  أن 69

 ااَلغبلؿ اأْلَغبلؿ 71
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أين لهْم أين 73

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  74
 اـوقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغ

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 75
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 76
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمثوِِ مثوى 76
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاصبِر ِاف فاصبْر ِإف 77
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نعدىْم أو نعدىْم َأو 77

78 
 ولقْد َأرسلنا ؛

 لرسوٍؿ َأف ؛ بآيٍة ِإال  
 ولقَد اَرسلنا ؛

 لرسوٍؿ َاف ؛ بآية ِاال 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتي أف ي أتي أف يأتي 78
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 78
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآية ؛ بَياية بآية 78
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 78

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 79
  فاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وق

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 79
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ويريكْم ءاياتو ويريكْم ءاياتو 81

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض )معاً  اأْلَرض )معاً  82
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوًة وءاثاراً  قوًة و ءاثاراً  اثاراً قوًة وء 82
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اثاراً •وءاثاراً ؛ و وءاثاراً  82
 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 82
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهماءجِِ َجاءتهم 83
 باإلمالةِقاوحِِ وحاؽ 83

 يستهزءوف 83
يستهزيُوف ؛ وف ؛ •يستهز

 يستهُزوف
وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 

 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي
 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 84
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسنا بػأسنا 84
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ينفعهْم إيمانهم ينفعهْم إيمانهم 85
 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 85
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاسنا بػأسنا 85
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 ( سورة فصمت 41) 
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-فصلَت  فصلْت َءاياتو 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً:  قَراناً  قرءاناً  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعلموف علموفلقوـٍ ي   لقوـٍ يعلموف 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بشيراً ونذيراً  نذيراً بشيراً و   بشيراً ونذيراً  4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقٌر ومن منوقٌر و   وقٌر ومن 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فاعمِل ِاننا فاعمْل ِإننا 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 6
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق مطلقًا:  إلػ هكْم إلػ و إلػ هكْم إلػ و 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة احدوٌ  إلػ و احدو   إلػ وٌ  واحد إلػ وٌ  6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتوف يْؤتوف 7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلخرة  ة خر باآْل  7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادقًا: لحمزة التحقيق مطل لهْم أجر لهْم أجر 8

 قَل اَئِنكم قْل أَئنكم 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

أَئنكم   وقفاً: التحقيق  ولو في )، سكت
والتسهيل، مع مراعاة أف  الوقف بالنقل ال 

 يكوف معو إال التسهيل فقط
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل أَىْـــنكمنكم ؛ ػأَىِٕ  نكمػأَىِٕ  9

 ااَلرض اأْلَرض 9
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْنـاْ؛ْللساىْـلي•سوا سواًء ؛ للسائلين 10
 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  11
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •ماالسما ؛ الس السماءِ  11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ولبَلرض ولؤْلَرض 11
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

وصبًل: كحفص؛ وقفاً: أبدؿ الهمزة ياًء،  تياي رضِ ولؤلَ  ئتياٱولؤْلَرض  11
 )ولؤلرض وسبق شرح 

لخلف سكت،  دويُزاوصبًل: لحمزة تحقيق  طوعاً َاو طوعاً َأو 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْطاىْـعني طائعين 11

؛  ى  فقضاىن ؛ وأوح 12
 الدنيا

ِ؛ِاىنِ؛ِوأوحِِفقضِِ ىمزة  تسهيلبتحقيق أو بوقفاً: ، و باإلمالةِاـالدناِِى 
 )وأوحى  

 سوقفاً: لحمزة خمسة القيا •سما ؛ سما سماءٍ  12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سماٍء اَمرىا سماٍء َأمرىا 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  12

13 
فِإْف َأعرضوا ؛ فقْل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فإَف َاعرضوا ؛ فقَل اَنذرتكم أَنذرتكم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عاٍد وثمود ثمودعاٍد و   عاٍد وثمود 13
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تهم اءجِِ َجاءتهم  14
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خلفهْم أال خلفهْم أال 14
 قفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، وو ِاشِِ َشاء 14

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض  اأْلَرض 15
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

مْن َأشد ؛ قوًة َأولم؛  15
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاشد ؛ قوًة َاولم ؛ يرَوا َاف  يرْوا َأف

  ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوًة وكانوا كانواقوًة و   قوًة وكانوا 15
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 15
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 16
 باإلمالةِىِ ؛ِأخزِِِاـالدناِِ ى  الدنيا ؛ أخز  16
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لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  ااَلخرة  ة اآْلخر  16
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛ِالالعمِِ ى  ؛ الهد ى  العم 17  باإلمالةِىِ هدِِـى 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أعدا ؛ أعدا أعداءُ  19
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر وىااءجِِ َجاءوىا 20
 زة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم حم عليُهم عليِهم 20

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

شيٍء وىو ؛ مر ٍة  21
 وإليو

ىو ؛ مر ٍة شيٍء و  
 إليوو  

شيٍء وىو ؛ 
 مر ٍة وإليو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  خلقكْم أوؿ خلقكْم أوؿ 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يشهد شهدأف ي   أف يشهد 22
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ظننتْم أف ظننتْم أف 22
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  اكمأردِِبربكْم  بربكْم أرداكم 23
 باإلمالةِاكمأردِِ أرداكم 23

وإف  فإف يصبروا ؛ 24
 َيستعتبوا

صبروا ؛ فإف ي  
 ستعتبواوإف ي  

فإف يصبروا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وإف َيستعتبوا

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمثوِِ مثوىً  24
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ قرنا قرناءَ  25
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 25

لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل: وااِلنس واإْلِنس 25
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 26

شديداً  لنجزينهمشديداً و  27
 لنجزينهمو  

شديداً 
 ولنجزينهم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادالتحقيق مطلقًا: لحمزة  لنجزينهْم أسوأو  لنجزينهْم أسوأو  27
 لحمزة وجو واحد وقفاً إبداؿ الهمزة ألفاً  أسوا أسوأَ  27
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •جزا ؛ جزا جزاءُ  28
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أعدا ؛ أعدا أعداءِ  28
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 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 28

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااِلنس ؛ ااَلسفلين أْلَسفلينواإْلِنس ؛ ا 29
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 30
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأبشرواْ؛ْوْابشروا وأبشروا 30
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 31

 اآَلخرة اآْلخرة 31
لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل:

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٍم ومن منرحيٍم و   رحيٍم ومن 32

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاحسن ومْن َأحسن 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صالحاً وقاؿ قاؿصالحاً و   صالحاً وقاؿ 33
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  السيَية السيَئة 34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حميٌم وما ماحميٌم و   حميٌم وما 34
 باإلمالةِاىاِ)معاً(ِيُلقِِ لقاىا )معاً يُ  35
 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن عظيٍم وإما إماعظيٍم و   عظيٍم وإما 35

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كنتْم إياه كنتْم إياه 37
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػموف موفػٔ يْسػ 38

ربْت ومْن َءاياتو ؛ و  39
 ِإف ؛ قديٌر إف  

 اياتو ؛ –ومَن 
 وربِت ِاف ؛ قديٌر ِاف  

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لدى الوقف عليها باإلمالةِىترِِ ترى 39

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 39
 لسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل وا

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  39
 فيها ال إمالة أحياىا أحياىا 39
 باإلمالةِىِ ـموتِِـال ى  الموت 39
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  39
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 بفتح الياء والحاء يَلَحػدوف يُلِحػدوف 40

40 
؛ من  أفمن يلقى  

 يأتي ؛ آمناً يـو
ِ؛ِمنِأفمنِيُّلقِِ ى 

ِومأيتِ؛ِآمناًِيِ يِ 

ِ؛ِأفمنِيلقِِ ى 
منِيأيتِ؛ِآمناًِ

ِيوم
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ يلقِِ ى  يلق 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِافّ خيٌر اَـ ؛ بصيٌر  ِإفّ خيٌر أـَ ؛ بصيٌر  40
 لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 40
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  شيتم شئتم 40
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  شئتْم إنو شئتْم إنو 40
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 41
 مزة ألفاً وقفاً: أبدؿ اله ياتيو يْأتيو 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عقاٍب اَليم عقاٍب أَليم 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

مغفرٍة وذو ؛ أليٍم  43
 ولو

ذو ؛ مغفرٍة و  
 لوأليٍم و  

مغفرٍة وذو ؛ 
 أليٍم ولو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ونقل حركتها لما قبلها وقفاً: حذؼ الهمزة قَراناً  قرءاناً  44

44 
قرءاناً َأعجمياً ؛ 

فصلْت َءاياتو ؛ عمًى 
 ُأْولػ ئ 

اياتو ؛ -قرءاناً َاعجمياً ؛ فصلَت 
 عمًى اْولػ ئ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

 سكت

 عجمياْْءَأعجمي ؛ ء عجميْاْء 44
وقفاً: التحقيق وصبًل: بتحقيق الهمزتين، و 
 أو التسهيل
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44 

وعربي ؛  عجميْاْء
ىدًى وشفاء ؛ 

وشفاٌء والذين ؛ وقٌر 
 وىو ؛ بعيٍد ولقد

 عجميأَ ء
عربي؛ ىدًى و  
شفاء ؛ وشفاٌء و  
الذين ؛ وقٌر و  
 لقدىو ؛ بعيٍد و  و  

عجمي أَ ء
وعربي ؛ ىدًى 
وشفاء ؛ 

وشفاٌء والذين  
وقٌر وىو ؛ 
 بعيٍد ولقد

 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م

 باإلمالة لدى الوقف عليهماِى؛ِعمِِِىىدِِ ىدًى ؛ عمىً  44
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وشفا ؛ وشفا وشفاءٌ  44
واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 44  
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 44

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا  45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىموسِِ موسى 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاساء ومْن َأساء 46
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أسا أساءَ  46
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 بحذؼ األلف، ويقف عليها بالتاء ثمرت ثمرات 47

مْن َأكمامها ؛ مْن  47
 ى  أُنث

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ى  مَن اَكمامها ؛ مُن انث
   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ أنثِِ ى  أنث 47
  ف السكتلخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يناديهْم أين يناديهْم أين 47
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ي•شركا شركاءي 47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهيٍد وضل   ضل  شهيٍد و   شهيٍد وضل   47
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػم يسئم 49

نساف 49 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 : لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •دعا ؛ دعا دعاءِ  49
 أو حذفها وقفاً: تسهيل الهمزةْفيــْــوسْ؛ْفيَـوس وسػػػٔ في 49
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قنوٌط ولئن لئنقنوٌط و   قنوٌط ولئن 49

لف سكت، لخ ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولئَن َاذقناه ولئْن َأذقناه 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ضرا ضراءَ  50

50 
قائمة ولئن ؛ غليٍظ 

 وإذا
لئن ؛ قائمة و  
 إذاغليٍظ و  

قائمة ولئن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غليٍظ وإذا

 باإلمالةِىِ ـللحسنِِ ى  للحسن 50
 أبدؿ الهمزة ياءً اً: وقف فلننبػيَػن فلننبػئػن 50

نساف 51  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ِــاونــئِِِــاــئِِونِِ ونػػئػػا 51
لخلف إمالة النوف والهمزة، ولخبلد إمالة 

 الهمزة الهمزة، ولحمزة وقفاً: تسهيل
 سة القياسوقفاً: لحمزة خم •دعا ؛ دعا دعاءٍ  51

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتم قْل َأرءيتم 52
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 52
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف أرءيتْم إف 52

لخلف سكت،  ويُزادقيق وصبًل: لحمزة تح مَن َاضل مْن َأضل 52
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

53 
سنريهْم ءاياتنا ؛ لهْم 

 سنريهْم ءاياتنا ؛ لهْم أنو أنو
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلفاؽ اآْلفاؽ 53
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  53

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  قبلها فيها مع الرـوإدغاـ الياء التي 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهيٌد َاال شهيٌد َأال 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •لقا ؛ لقا لقاءِ  54
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم أال ربهْم أال 54

  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  54
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لحمزة عند وصل السورتين اإلظهار، أما  محِِمحيٌط  محيٌط * بسم اهلل 54
 حفص فلو اإلقبلب
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 ( سورة الشورى   42) 
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1

 ااَلرض اأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  قيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتح

 ااَلرض اأْلَرض 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  6
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم ) معاً   عليِهم 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذل بوكيٍل وك كذل بوكيٍل و   بوكيٍل وكذل  6
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراناً  قرءاناً  7
 باإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  7
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاءَ  8
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لجعلهْم أمة لجعلهْم أمة 8
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  8

8 

أمًة واحدة ؛ واحدًة 
ولكن ؛ ولكن يدخل  
من يشاء ؛ من ولي  

 ولٍي وال

احدة ؛ أمًة و  
لكن ؛ واحدًة و  

ولكن ي دخل ؛ 
شاء ؛ من من ي  

 اللي ؛ ولٍي و  و  

أمًة واحدة ؛ 
واحدًة ولكن  
ولكن يدخل ؛ 
من يشاء؛ من 
 ولي ؛ ولٍي وال

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيٍر اَـ نصيٍر أـَ 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  9
 باإلمالةِىِ موتِِـال ى  الموت 9

  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  9
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  ة أربعة أوجولحمز التحقيق، وقفاً: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر وما ماقديٌر و   قديٌر وما 9

  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض ؛ ااَلنعاـ واأْلَرض ؛ اأْلَنعاـ 11
  لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً:

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنفسكم مْن أَنفسكم 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم أزواجاً  أنفسكْم أزواجاً  11

أزواجاً يذرؤكم ؛  11
 شيٌء وىو

أزواجاً ي ذرؤكم ؛ 
 و ىو شيءٌ 

أزواجاً يذرؤكم 
 شيٌء وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيذروْكم يذرؤكم 11

 َشُي ؛ شي   َشيءٌ  11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة ستة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، النقل مع  الياء للوقف، النقل مع الرـو

اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ 
الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء  مع الرـو

  التي قبلها فيها مع اإلشماـ

 وااَلرض واأْلَرض 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لمن يشاء شاءلمن ي   لمن يشاء 12
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  12

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  12
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

13 
؛  ى  موسو ؛  ى  وص

ِ؛ِوموسِِوصِِ ى  عيسو  ِ؛ِوعاسِِى   باإلمالةِىِ ى 

نوحاً والذي ؛ من  13
 يشاء ؛ من ينيب

نوحاً و الذي ؛ 
من ي شاء ؛ من 

 ي نيب

نوحاً والذي ؛ 
من يشاء ؛ 
 من ينيب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاقيموا أْف َأقيموا 13
  لخلف سكت ويُزادق نقل وتحقي لحمزةوقفًا: 
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تدعوىْم إليو تدعوىْم إليو 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  13
 باإلمالة؛ ووقفاً: تسهيل مع المد أو القصر ىماءجِِ جاءىم 14
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  14

15 
 تتبْع َأىواءىم ؛ 
 وقْل َءامنت

 تتبَع َاىواءىم ؛ 
 امنت-وقَل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىم•َأىوا َأىواءىم 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كتاٍب وأُمرت أُمرتكتاٍب و   كتاٍب وأُمرت 15
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولكْم أعمالكم مالكمولكْم أع 15
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء وعليُهم وعليِهم 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غضٌب ولهم لهمغضٌب و   غضٌب ولهم 16

قريٌب  ستعجلقريٌب ي   قريٌب يستعجل 17
 يستعجل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 19
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  19

 ااَلخرة )معاً  ة )معاً اآْلخر  20
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 20
 واواً أبدؿ الهمزة وقفاً: سكن الهاء، أوصبًل  توْ ؤ ن ےنْؤتو 20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نصيٍب اَـ نصيٍب أـَ 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 شركاوُ ؛  وْْشركا ؛شركا  ُؤاػػػػ   ػشرك 21

وجو: خمسة القياس،  12وقفاً: لحمزة 
ى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ باإلضافة إل

واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 
 ، قبلها، اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
اإلبداؿ واو مع اإلشباع في األلف التي 

اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع التوسط  قبلها مع
في األلف التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ 
واو مع القصر في األلف التي قبلها مع 

 اإلشماـ
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياذف يْأذف 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 21
  سكتلخلف  ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىترِِ ترى 22
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•يشا يشاءوف 22

 يَػْبػُشػر يُػبَػشِّػر 23
ف وضم يخفتو  ،ف الباءو وسك ،فتح الياءب

 ؛ وال تخفى القلقلةالشين
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها أَسػػلكم ػػلكمأسػػٔ  23

23 
اً ِإال ؛ حسناً ِإف؛ أجر 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أجراً ِاال ؛ حسناً ِاف ؛ شكوٌر اَـ شكوٌر أَـ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـالقربِِ ى  القرب 23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يقترؼ ومن ي قترؼ ومن يقترؼ 23
 باإلمالةِىِ افتِِ ى  افتر  24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فإف يشأ شأفإف ي   فإف يشأ 24

وقفاً: لحمزة وجو واحد فقط ىو إبداؿ  يَشا يَشإِ  24
 الهمزة ألفاً، وال يخفى أف الكسرة عارضة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَيات السيئات 25
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 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ شديٌد ولو لوشديٌد و   شديٌد ولو 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 27
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ولكن ينزؿ ؛ بصيٌر  27
 وىو

ولكن ي نزؿ ؛ 
 ىوبصيٌر و  

ولكن ينزؿ ؛ 
 بصيٌر وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  27
 أسكن النوف وخفف الزاي، واإلخفاء جلي الذي يْنػِزؿ ؿالذي ينَػزِّ  28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو  29
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 29
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ىو ؛ قديٌر دابٍة و   ىو ؛ قديٌر ومادابٍة و  29
 ماو  

دابٍة وىو ؛ 
 قديٌر وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جمعهْم إذا جمعهْم إذا 29
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  29

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  كسبَت اَيديكم كسبْت أَيديكم 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيٍر وما ماكثيٍر و   كثيٍر وما 30

 ااَلرض اأْلَرض 31
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

من ولّي ؛ وليٍّ وال ؛  31
 نصيٍر ومن

يٍّ من و لّي ؛ ول
 و ال ؛ نصيٍر و من

من ولّي ؛ وليٍّ 
وال ؛ نصيٍر 

 ومن
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتو –ومَن  ومْن َءاياتو 32
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 كااَلعبلـ  كاأْلَعبلـ 32
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يشأ شأإف ي   إف يشأ 33
 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل يَشا يَشأْ  33
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 33
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شكوٍر َاو شكوٍر َأو 33
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقل لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيٍر ويعلم يعلمكثيٍر و   كثيٍر ويعلم 34

 َشِي ؛ شيِّ  شيءٍ  36
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 ةالهمز  وقفاً: تحقيق أو تسهيلباإلمالة، ِىِ الدناِـاِ؛ِوأبقِِ ى  الدنيا ؛ وأبق 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خرٌيِوأبقِِِىِ أبقِِخرٌيِوِ  ى  خيٌر وأبق 36

 كبير ائركبَ  37
لف، وأبدؿ الهمزة وحذؼ األ ،بكسر الباء

 ياء ساكنة مدية

ثم 37  ااِلثم اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ شورِِ ى  شور  38
 لحمزة خمسة القياس وسبعة الرسم وقفاً: وجزاوُ ؛  وْْوجزا؛وجزا  وجزاُؤا 40
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  سيَية سيئة ) معاً   40
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 40
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْوأصلحْ؛ْوْاصلح وأصلح 40
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 41

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سبيٍل ِانما ٍل ِإنماسبي 41
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 42
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليم عذاٍب أَليم 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أليٌم ولمن أليٌم و لمن أليٌم ولمن 42

 ااُلمور اأْلُمور 43
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ومن يضلل ؛ من  44
 ولّي ؛ سبيٍل وتراىم

ومنِيُّضللِ؛ِمنِ
ِو يّلِ؛ِسبالٍِ

ِاىمو ترِِ

ومنِيضللِ؛ِ
منِويّلِ؛ِ
ِاىمسباٍلِوترِِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 44
 وقفاً: تسهيل الهمزةْرْاوا رأوا 44

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىِل ِالى ىْل ِإلى 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىموترِِ موتراى 45

خفيٍّ وقاؿ ؛ مقيٍم  45
 وما

قاؿ ؛ خفيٍّ و  
 مامقيٍم و  

خفيٍّ وقاؿ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مقيٍم وما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاولياء مْن َأولياء 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 زة ثبلثة اإلبداؿوقفاً: لحم أوليا أولياءَ  46
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يضلل ومن ي ضلل ومن يضلل 46

47 
أف يأتي ؛ ملجٍأ 

ػذ ػذٍ ؛  يومػىِٕ  وما يومػىِٕ

أف ي أتي ؛ ملجٍأ 
ػذي   ػذٍ ؛  ومػىِٕ  يومػىِٕ

 و ما

أف يأتي ؛ 
ػذملجٍأ  ؛  يومػىِٕ

ػذٍ   وما يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ييات يْأتي 47

لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفاً، وقفاً:ْاْْملَجاْ؛ْملجَْ ملَجإٍ  47
 تسهيل الهمزة مع الرـو

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  47

فِإْف َأعرضوا ؛ حفيظاً  48
 ِإف ؛ قدمْت أيديهم

 فإَف َاعرضوا ؛ حفيظاً ِاف ؛
 قدمَت اَيديهم 

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 48

نساف ) معاً   48 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف ) معاً   اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ياءً أبدؿ الهمزة وقفاً:  سيَية سيئة 48

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 49
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )الثبلثة  49
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49 
لمن يشاء )معاً  ؛ 

 إناثاً ويهب
شاء )معاً  لمن ي  

 يهبإناثاً و  

لمن يشاء 
)معاً  ؛ إناثاً 

 ويهب
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ

50 
ذكراناً وإناثاً ؛ وإناثاً 

؛  من يشاءويجعل ؛ 
 قديٌر وما

إناثاً ؛ ذكراناً و  
يجعل ؛ وإناثاً و  

؛ قديٌر  شاءمن ي  
 ماو  

ذكراناً وإناثاً ؛ 
وإناثاً ويجعل؛ 

؛  من يشاء
 قديٌر وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لتحقيق أو التسهيلوقفاً: ا ناثاً اْْوإناثاً ؛ و وإناثاً  50
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عقيماً ِانو عقيماً ِإنو 50
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

51 
لبشٍر َأف ؛ وحياً َأو ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت لبشٍر َاف ؛ وحياً َاو ؛ حجاٍب َاو  حجاٍب َأو
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أف يكلمو ؛ من  51
 ؛ حكيٌم وكذل وراىِٕ 

أف ي كلمو ؛ من 
؛ حكيٌم  و راىِٕ 

 و كذل 

أف يكلمو ؛ 
؛  من وراىِٕ 

 حكيٌم وكذل 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ؛ ورايِ  ىْْورا ؛ ورا وراىِٕ  51

و: خمسة القياس، تسعة أوج فاً: لحمزةوق
باإلضافة إلى أربعة الرسم وىي: اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها، اإلبداؿ ياء تسكن للوقف مع 

التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

في األلف التي قبلها، اإلبداؿ ياء مع القصر 
 كسرة الياءقبلها مع رـو  

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  51

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمرنا مْن َأمرنا 52
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

يماف 52  ااِليماف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا اءُ نش 52
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 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  52
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  53

 ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلُمور 53
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 

 ( سورة الزخرف 43) 
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قراناً  قرءاناً  3
ـّ  4 ـّ  في ُأ  وصبًل: بكسر الهمزة، ابتداًء: كحفص في ِإ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٌم اَفنضرب حكيٌم َأفنضرب 4
  ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  صفحاً ِاف صفحاً َأف 5
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بكسر الهمزة ِإف َأف 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكَم اَرسلنا وكْم اَرسلنا 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلولين اأْلَولين 6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نبيٍّ ِاال نبيٍّ ِإال 7
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز يستهزءوف 7
 يستهُزوف

وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء 
 مضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ بطشاًِومضِِِىِ بطشاًِو مضِِ بطشاً ومضى   8
 باإلمالةِىِ ومضِِ ى  ومض 8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 8
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزةْسـْالتهم سألتهم 9
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 9
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل مهداً وجعل جعلمهداً و   مهداً وجعل 10
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  11
 بفتح التاء وضم الراء َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف 11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلزواج ؛ وااَلنعاـ اأْلَزواج ؛ واأْلَنعاـ 12
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ْم إذاربك ربكْم إذا 13
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها ُجػػَزا ُجػػػزءاً  15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جزءاً ِاف ؛ مبيٌن اَـ جزءاً ِإف ؛ مبيٌن أـَ 15
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نساف 15  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِاكمبناٍتِوأصفِِِاكمبناٍتِو أصفِِ بناٍت وأصفاكم 16
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِاكمصفِِواْْ؛ِِاكموأصفِِ وأصفاكم 16
 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل مسوداً وىو ىومسوداً و   مسوداً وىو 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كظيٌم َاومن كظيٌم َأومن 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

؛ مبيٍن  يُػَنش ُؤاأومن  18
 وجعلوا

؛  َنش ُؤايػ  أومن 
 جعلوامبيٍن و  

؛  يُػَنش ُؤاأومن 
 مبيٍن وجعلوا

 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن

 ؛ يُنش وُ  وْْنشَّْيُْينشا ؛  يُػَنش ُؤا 18

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل إناثاً َاشهدوا إناثاً َأشهدوا 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وُيَسلوف وُيسئلوف 19
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 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاف علٍم ِإف 20
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق  نقل لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إال ىْم إال 20

ـْ َءاتيناىم 21 ـَ  أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتيناىم-أ
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا 22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمٍة وإنا إناأمٍة و   ٍة وإناأم 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نذيٍر ِاال نذيٍر ِإال 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر نا•ءابا ءاباءنا 23
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل أمٍة وإنا إناأمٍة و   أمٍة وإنا 23

 ُقَل َاولو قاَؿ َأولو 24

بين بضم القاؼ وسكوف البلـ دوف ألف، و 
لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين 

 ويُزادسكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
  لخلف سكت

 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ػمكجيت جػئتكم 24
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو لة، و باإلماِىِ هدِِاَـب؛ِِىِ بأىدِِ بأىدى   24
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر كم•ءابا ءاباءكم 24
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •برا ؛ برا براءٌ  26

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  29
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة وفي، مع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

 ىم•ابا•ىم ، و•وءابا وءاباءىم 29
، تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى وقفاً: 

 تسهيل مع مد أو قصروفي الثانية ال
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و  ىماءجِِ َجاءىم 29
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  مبيٌن ولما لمامبيٌن و   مبيٌن ولما 29
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و  ىماءجِِ َجاءىم 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سحٌر وإنا إناسحٌر و   سحٌر وإنا 30
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٍم َاىم عظيٍم َأىم 31
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 32
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُسخرياً ورحمت رحمتُسخرياً و   ُسخرياً ورحمت 32

33 
أف يكوف ؛ أمًة 

واحدة ؛ لمن يكفر ؛ 
 فضٍة ومعارج

كوف ؛ أمًة أف ي  
احدة ؛ لمن و  
كفر ؛ فضٍة ي  

 رجمعاو  

أف يكوف ؛ 
أمًة واحدة ؛ 
لمن يكفر ؛ 
 فضٍة ومعارج

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 كسر الباءب لِبُيوتهم لبُػُيوتهم 33
 كسر الباءب ولِبُيوتهم لبُػُيوتهمو  34
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولبيوتهْم أبواباً  ولبيوتهْم أبواباً  34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبواباً وسرراً  و سرراً أبواباً  أبواباً وسرراً  34

وقفاً: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياء  ؛ يتكُيوف ؛ يتُكوف يتكــْــون وفػػػػٔ يتك 34
 كاؼمضمومة، أو حذؼ الهمزة مع ضم ال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وزخرفاً وإف إفوزخرفاً و   وزخرفاً وإف 35
 اإلمالةب اـالدناِِ الدنيا 35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  35
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ومن يْعُش ؛ قريٌن  36
 وإنهم

ْعُش ؛ ومن يػ  
 إنهمقريٌن و  

ومن يْعُش ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريٌن وإنهم

 قصروقفاً: تسهيل مع مد أو باإلمالة، و  نااءجِِ َجاءنا 38
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولن ينفعكم نفعكمولن ي   ولن ينفعكم 39
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ظََلمتْم أنكم ظََلمتْم أنكم 39
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 42
 لف إشماـ الصاد صوت الزايلخ ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٍم وإنو مستقيٍم و إنو مستقيٍم وإنو 43
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسلوف لوفػػػػٔ ُتس 44
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 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها َسلو  لػػػػٔ سو  45

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم مَن اَرسلنا مْن َأرسلنا 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة آلهًة يعبدوف عبدوفآلهًة ي   آلهًة يعبدوف 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِموِسىِ  ى  موس 46
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَيياتنا بآياتنا 46
 وقفاً: تسهيل الهمزة يْػػووملْْ ومئليْػػو 46
  باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 47
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَيياتنا بآياتنا 47

48 
ٍة ِإال ؛ مْن مْن َءاي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايٍة ِاال ؛ مُن اختها–مَن  ُأختها
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ونادِِ ى  وناد 51

 مصر مصر 51
وقفاً اختلف فيها بين التفخيم والترقيق، 

 ) كحفص   والتفخيم أولى

 ااَلنهار اأْلَنهار 51
لخبلد  ويُزادلحمزة السكت  وصبًل:

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ـْ أَنا 52 ـَ اَنا أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة َمهيٌن وال الَمهيٌن و   َمهيٌن وال 52
 تح السين وزيادة ألف بعدىابف َأَساِورَةٌ  َأْسوِرَةٌ  53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذىٍب َاو ذىٍب َأو 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 53
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْطاعوهاْْفأطاعوهْ؛ْفـ فأطاعوه 54
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأغرقناىْم أجمعين فأغرقناىْم أجمعين 55
 بضم السين والبلـ ُسُلفاً  َسَلفاً  56
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُسُلفاً ومثبلً  ُسُلفاً و مثبلً  َسَلفاً ومثبلً  56
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبَلخرين لآْلخرين 56
 والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مثبلً ِاذا مثبلً ِإذا 57
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل الهتنااْْءأالهتنا ؛ ء ءأَالهتنا 58

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خيٌر اَـ خيٌر أـَ 58
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عبٌد اَنعمنا عبٌد أَنعمنا 59
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 59
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  60

لخبلد  ويُزادسكت وصبًل: لحمزة ال ااَلرض اأْلَرض 60
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقيٌم وال المستقيٌم و   مستقيٌم وال 61
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن ولما لمامبيٌن و   مبيٌن ولما 62
 اإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿب اجِِ َجاء 63
 باإلمالةِىِ عاسِِ ى  عيس 63
 إدغاـ صغير لحمزة قد جِّئتكم قْد ِجئتكم 63
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  ػمكجيت جػئتكم 63
 التسهيل أو اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ؛ ولػيُػبين بنيوالْْوألبين ؛  وألبين 63
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْ؛ ووأطيعوف  وأطيعوف 63
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  64

 ااَلحزاب اأْلَحزاب 65
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يوـٍ اَليم يوـٍ أَليم 65
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 66
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بغتًة وىم بغتًة و ىم بغتًة وىم 66
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 •خبلاالَ ؛  ااَلخبل اأْلَخبلء 67

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ي الهمزة األخيرة ، وفوالسكت
 لحمزة خمسة القياس

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  67

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عدٌو ِاال عدٌو ِإال 67
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَيياتنا بآياتنا 69
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم معليهِ  71

ذىٍب وأكواب ؛  71
 وأكواٍب وفيها

ذىٍب و أكواب ؛ 
 وأكواٍب و فيها

 وأكوابذىٍب 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأكواٍب وفيها

 كواباْْوأكواب ؛ و وأكواب ؛ وأنتم 71
 نتماْْوأنتم ؛ و

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

ء الضمير، مع حذؼ الياء وصبلً بحذؼ ىا تشتهي تشتهيو 71
 لبللتقاء الساكنين

 ااَلنفس ؛ ااَلعين اأْلَنفس ؛ اأْلَعين 71
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 إدغاـ صغير لحمزة أورثػػػت ػػػموىا أورثْػُتموىا 72
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 73
 إدغاـ صغير لحمزة لقد جِّئناكم لقْد ِجئناكم 78
 ياءً قرأ بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  جيناكم جئناكم 78

ـْ اَبرموا 79 ـَ اَبرموا أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ اىمِ؛ِبلِِجوِِـون ى  ونجواىم ؛ بل 80
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء ُهملدي لديِهم 80

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل َاف قْل ِإف 81
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الواو وسكوف البلـ ُوْلد َوَلد 81

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 82
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت



 فرش الجزء الخامس والعشرين                                                          الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 687      

 

 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  84

ػٌو في ؛ إلػ  ػٌو و  إلػ   ػٌو وىوػٌو وفي ؛ إلػ  إلػ   84
 ىوو  

 وفي ؛ إلػ ػوٌ  إلػ ػوٌ 
 وىو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 84
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 85
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بالياء بدؿ التاء يُرجعوف تُرجعوف 85
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلتهماْْسـ سألتهم 87
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 87
 واواً أبدؿ الهمزة وقفاً:  يوفكوف يْؤفكوف  87

 ىػ ؤالءِ  88
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 88

 
 ( سورة الدخان 44) 

 
 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مباركٍة ِانا مباركٍة ِإنا 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حكيٍم اَمراً  حكيٍم َأمراً  4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم وااَلرض واأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباىْـكم كمءابائِ  8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين األولين 8
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   ش ٍّ يلعبوف ش ٍّ ي لعبوف ش ٍّ يلعبوف 9
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتي تْأتي 10
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن يغشى مبيٍن ي غشى مبيٍن يغشى 10
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىيغشِِ يغشى 11

لخلف سكت،  ويُزادحقيق وصبًل: لحمزة ت عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنوف مْؤمنوف 12
 باإلمالةِىِ ـأنِِ ى  أن 13
 باإلمالةِىِ الذكرِِ ى  الذكر  13

اءوقد  وقْد َجاءىم  13  ىمجِّ
إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف 

 مد أو القصروقفًا: تسهيل الهمزة مع الو 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مجنوٌف ِانا مجنوٌف ِإنا 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً ِانكم قليبلً ِإنكم 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأيل مع المد وقفاً: التسهْعاىْـدون عائدوف 15
 باإلمالةِىِ الكبِِ ى  الكبر  16
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و ِاءىموجِِ وَجاءىم 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كريٌم َاف كريٌم َأف 17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

18 
أْف َأدوا ؛ رسوٌؿ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َامين أَف َادوا ؛ رسوؿٌ  َأمين
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أميٌن وأف أميٌن و أف أميٌن وأف 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وإني مبيٍن و إني مبيٍن وإني 19
 بإدغاـ الذاؿ في التاء عذت   عْذتُ  20
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وربكْم أف ربكْم أفو  20
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوا تْؤمنوا 21
 فيو ألنو واوي ال إمالة فدعا فدعا 22
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 ىػ ؤالءِ  22
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

 فَأسر فَأسر 23
وحفص في حاؿ الوقف  حمزةيجوز ل

 التفخيم والترقيق للراء، والترقيق أولى

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ليبلً ِانكم ليبلً ِإنكم 23
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اً ِانهمرىو  رىواً ِإنهم 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

جناٍت وعيوف ؛  25
 وعيوٍف وزروع

عيوف ؛ جناٍت و  
 زروعوعيوٍف و  

جناٍت وعيوف؛ 
 وعيوٍف وزروع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بكسر العين وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  25

ٍم وزروٍع ومقاـ ؛ كري 26
 ونَعمة

وزروٍع و مقاـ ؛ 
 كريٍم و نَعمة

وزروٍع ومقاـ ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كريٍم ونَعمة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخرين-قوماً  قوماً َءاخرين 28
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 29
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما سماءُ ال 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 29
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 30
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناىم•وءاتيناىم ؛ و وءاتيناىم 33

 ااَليات ياتاآْل  33
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ببلوُ ؛  وْْببل ؛ببل  ُؤاػػػػ   بلػ 33

وجو: خمسة القياس،  12وقفًا: لحمزة 
باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف التي 

قف مع التوسط قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للو 
في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن 
للوقف مع القصر في األلف التي قبلها، 

، اإلبداؿ واو  اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
مع اإلشباع في األلف التي قبلها مع اإلشماـ، 
اإلبداؿ واو مع التوسط في األلف التي قبلها 
 مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع القصر في األلف

 التي قبلها مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن ِاف مبيٌن ِإف 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  34
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا سة القياسخم

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و ِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 35
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا توافأْ  36

التحقيق أو اإلبداؿ  في الهمزة األولى وقفاً:ْبآباىْـناْ؛ْبَيباىْـنا بآبائنا 36
 تسهيل مع المد أو القصر ، وفي الثانيةاءً ي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خيٌر اَـ خيٌر أـَ 37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تُػب ٍع والذين الذينتُػب ٍع و   تُػب ٍع والذين 37

قبلهْم أىلكناىْم ؛  37
 أىلكناىْم إنهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أىلكناىْم ؛ أىلكناىْم إنهمقب
  السكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 38
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ميقاتهْم أجمعين ميقاتهْم أجمعين 40
 باإلمالة لدى الوقف عليهماِ)ِمعاًِ(ِىـمولِِ  مولًى ) معاً  41
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لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  41
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال شيئاً و ال شيئاً وال 41

 ااَلثيم اأْلَثيم 44
لخبلد  يُزادو وصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 بالتاء بدؿ الياء تغلي يغلي 45
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءِ  47
 قرأ بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  راسػو رأسػو 48

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ذِؽ ِان  ذْؽ ِإن  49
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  َمقاـٍ َامين َمقاـٍ َأمين 51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

جناٍت وعيوف ؛  52
 وعيوٍف يلبسوف

عيوف ؛ جناٍت و  
 لبسوفوعيوٍف ي  

جناٍت وعيوف؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يلبسوف وعيوفٍ 

 بكسر العين ُيوفٍ وعِ  وُعُيوفٍ  52

سندٍس  سندٍس و إستبرؽ سندٍس وإستبرؽ 53
 وإستبرؽ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ِعيٍن يدعوف ِعيٍن ي دعوف ِعيٍن يدعوف 54

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  امنين-فاكهٍة  فاكهٍة َءامنين 55
 لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و ِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 56
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِاىمووقِِ ووقاىم 56

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فارتقِب ِانهم فارتقْب ِإنهم 59
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة الجاثية 45) 
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين للمْؤمنين 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ياتدابٍة ءا دابٍة ءايات 4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ءاياتٍ  ءاياتٌ  4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يوقنوف لقوـٍ ي وقنوف لقوـٍ يوقنوف 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلفيها، و  ال إمالةْفأحياْ؛ْفْاحيا فأحيا 5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 5
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بإسكاف الياء وحذؼ األلف الريح الرياح 5
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ءاياتٍ  ءاياتٌ  5

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يعقلوف وفلقوـٍ ي عقل لقوـٍ يعقلوف 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اياتو•وءاياتو ؛ و وءاياتو 6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة بدؿ الياء، و  بالتاء ومنوفت يْؤمنوف 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أفاٍؾ اَثيم أفاٍؾ أَثيم 7
  لف سكتلخ ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أثيٍم يسمع سمعأثيٍم ي   أثيٍم يسمع 7
 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليمب عذاٍب أَليمب 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام أليٍم وإذا أليٍم و إذا أليٍم وإذا 8

ىزواً ؛  مْن َءاياتنا 9
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىزؤاً اْولػ ئ ؛  اياتنا–مَن  ُأْولػ ئ 

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  9
 اـوقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغ

 ىزواً  9
 اً وصبًل: ُىْزؤ 

 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
حركتها نقل حذؼ الهمزة و ب: وجهاف وقفاً 
 اً واو  بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزةأو  للزاي

من ورائهم ؛ شيئاً  10
 وال

رائهم ؛ من و  
 الشيئاً و  

من ورائهم ؛ 
 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  شيئاً وال

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  10
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا أولياءَ  10
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  11
 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من ىدًى والذين ىدًى و الذين ىدًى والذين 11
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بَييات بآيات 11

 رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  11

بتنوين الكسر للميم في )أليم ، وبين 
لخلف  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق اللفظين 

 ويُزادسكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 13
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػايات•آليات ؛ لػ آليات 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يتفكروف لقوـٍ ي تفكروف لقوـٍ يتفكروف 13
 بدؿ الياء بالنوف لنجزيَ  ليجزيَ  14

لخلف سكت،  دويُزاوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاساء ومْن َاساء 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أسا أساءَ  15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 16
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 16
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اتيناىم•وءاتيناىم ؛ و وءاتيناىم 17
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر ااْلَمر 17
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و  ىماءجِِ َجاءىم 17
  لخلف السكت زادويُ مطلقًا: لحمزة التحقيق  بينهْم إف بينهْم إف 17

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر ااْلَمر 18
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تتبَع َاىواء تتبْع َأىواء 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أىوا أىواءَ  18

لن يغنوا ؛ شيئاً وإف ؛  19
 بعٍض واهلل

لن ي غنوا ؛ شيئاً 
إف  ؛ بعٍض و  

 اهللو  

لن يغنوا ؛ 
شيئاً وإف  ؛ 
 بعٍض واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  19
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بعضهْم أولياء هْم أولياءبعض 19
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا ؛ أوليا أولياءُ  19
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْبصاىْـر بصائر 20
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىوىدِِ وىدىً  20

وىدًى ورحمة ؛ لقوـٍ  20
 يوقنوف

مة ؛ رحوىدًى و  
 لقوـٍ ي وقنوف

 وىدًى ورحمة
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقوـٍ يوقنوف

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  السيَيات السيئات 21
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ا•سوا سواءً  21
 فيها ال إمالة محياىم محياىم 21
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  21

 اَلرضوا واأْلَرض 22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ ولتجزِِ ى  ولتجز  22
 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أفر أفرءيت 23
 باإلمالةِاهىوِِ ىواه 23
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علٍم وختم ؛ فمن  23
 يهديو

علٍم و ختم ؛ 
 فمن ي هديو

علٍم وختم ؛ 
 فمن يهديو

 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل 

 بفتح الغين وسكوف الشين وحذؼ األلف غَػْشػوة ِغػَشػاوة 23
 باإلمالةِاحاِِـ؛ِونِاـالدناِِ الدنيا ؛ ونحيا 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاف علٍم ِإف 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم إال ىْم إال 24
 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 25
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 25

عليهْم ءاياتنا ؛  25
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ءاياتنا ؛ حجتهْم إال حجتهْم إال

  السكت
 حفص، ابتداًء: كواواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تواػػ و قالُ  ئتواٱقالوا  25

في الهمزة األولى تحقيق أو تسهيل، وقفاً: ْباىْــنا؛ْبــيَـْباىْــناــابٔــْ بائناػابػػٔ  25
 تسهيل مع المد أو القصروفي الثانية 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يجمعكْم إلى يجمعكْم إلى 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 27
  ق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقي

 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  27
ػذٍ  27 ػذٍ  يخسر يومػىِٕ ػذٍ  ي خسر يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يخسر يومػىِٕ
 باإلمالة ِىِ تدعِِ؛ِِىِ وترِِ ى  تدعى  ؛ وتر  28

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اياتي-تكَن  تكْن َءاياتي 31
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 31

32 
حقٌّ والساعة ؛ ظناً 

 وما
حقٌّ و الساعة ؛ 

 ظناً و ما
حقٌّ والساعة؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظناً وما

 بفتح التاء والساعةَ  والساعةُ  32
 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 33
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَيات اتسيئ 33
 باإلمالةِقاوحِِ وحاؽ 33
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؛ وف ؛ يستهزيُوف •يستهز يستهزءوف 33
 يستهُزوف

، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءً وقفاً 
 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

 باإلمالةِاكمننسِِ ننساكم 34
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ لقا لقاءَ  34
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِماكوماوِِ ومْأواكم 34

مطلقاً: غم الذاؿ في التاء، وبين اللفظين أد اتخذت ْم ءايات اتخْذُتْم ءايات 35
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 ىزواً  35
 اً وصبًل: ُىْزؤ 

 ىْزَوا ؛َزا ىوقفاً: 

 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو
حركتها بحذؼ الهمزة ونقل : وجهاف وقفاً 

 للزاي أو بإسكاف الزاي وبإبداؿ الهمزة واواً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وغرتكم اً ُىْزؤ  غرتكمو   اً ُىْزؤ  وغرتكم ىزواً  35
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 35
 بفتح الياء وضم الراء َيخُرجوف ُيخَرجوف 35

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 36
  ، وقفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الكبريا ؛ الكبريا الكبرياءُ  37

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 37
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ( سورة األحقاف  46) 
 

 بإمالة الحاءِمحِِ حم 1

 وااَلرض واأْلَرض 3
لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة لدى الوقفِىمسمِِ مسمىً  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسمًى والذين الذينمسمًى و   مسمًى والذين 3

؛ أْو أَثارة؛ قْل َأرءيتم  4
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاف ؛ أَو اَثارة ؛قَل اَرءيتم  علٍم ِإف

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 4

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 4
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياًء، ابتداًء: كحفص تونيي السمواتِ  ئتونيٱالسموات  4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاضلو  مْن َأضلو  5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممن يدعوا دعواممن ي   ممن يدعوا 5
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أعداء لهْم أعداء 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أعداًء وكانوا اكانو أعداًء و   أعداًء وكانوا 6
 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 7
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 7
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ءاياتنا عليهْم ءاياتنا  7
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و  ىماءجِِ َجاءىم 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن اَـ ـمبيٌن أَ  7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِكفِِافتِِ ى  كف؛   افتراه 8  ؛ وال يخفى ترقيق راء )افتراه باإلمالةِىِ اهِ؛

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  8
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بكْم إف بكْم إف 9
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف اَتبع إْف أَتبع 9
  لخلف سكت دويُزانقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتم قْل َأرءيتم 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 10

أرءيتْم إف ؛  10
لخلف  ويُزادقيق مطلقًا: لحمزة التح استكبرتْم إفو أرءيتْم إف ؛  استكبرتْم إفو 

 السكت
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 10
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػامن•فآمن ؛ فػ فآمن 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌم ومن منقديٌم و   قديٌم ومن 11
 وبشرى ؛ وال يخفى ترقيق راء )باإلمالة ىِ وبشرِِ؛  ىِ موسِِ ى  وبشر ى  ؛ موس 12

إماماً ورحمة ؛  12
 ورحمًة وىذا

رحمة ؛ إماماً و  
 ىذاورحمًة و  

إماماً ورحمة ؛ 
 ورحمًة وىذا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 13

نساف 15 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 كت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والس

كرىاً ووضعتو ؛ كرىاً  15
 وحملو

وضعتو ؛  كرىاً و  
 حملوكرىاً و  

كرىاً ووضعتو  
 كرىاً وحملو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أْف َأشكر ؛  15
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأَف َاعمل أَف َاشكر ؛ وأْف َأعمل

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 باإلمالةِاهترضِِ ترضاه 15
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنهْم أحسن عنهْم أحسن 16
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتهم سيَئاتهم 16
 بكسر الفاء دوف تنوين أؼِّ  أؼٍّ  17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أُف اْخَرج؛ ءامن اف أْف ُأْخَرج؛ َءامن ِإف 17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

 ااَلولين اأْلَولين 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنسو  اإْلِنسو  18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

مطلقاً: بالنوف بدؿ الياء، وبين اللفظين  ولنوفيهْم أعمالهم وليوفيهْم أعمالهم 19
  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق 

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

21 
؛ عاٍد ِإْذ  واذكْر َأخا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ؛ عاٍد ِاَذ اَنذر واذكَر َاخا أَنذر
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بااَلحقاؼ باأْلَحقاؼ 21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 ياءً بإبداؿ الهمزة  :وقفاً  أجيتنا أجئتنا 22
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتافكنا ؛ فاتنا ْأفكنا ؛ فْأتنالت 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  الهتنا-عَن  عْن َءالهتنا 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكمَأرِِ أراكم 23
 وقفاً: تسهيل الهمزةْوهاْْْر رأوه 24

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

غاـ الياء التي قبلها فيها ثم ياء مع إد
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 ؛ وال يخفى ترقيق الراءباإلمالةِىِ يُرِِ ى  يُر  25
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سمعاً وأبصاراً ؛  26
 وأبصاراً وأفئدة

أبصاراً ؛ سمعاً و  
 أفئدةوأبصاراً و  

 سمعاً وأبصاراً 
 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل وأبصاراً وأفئدة

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وأِفدة ؛ أِفدتهم وأفئدة ؛ أفئدتهم 26
ِ؛ِوحِِـأغنِِ ى  ؛ وحاؽأغن 26  باإلمالةِاقى 

 َشيٍء ِاذ َشيٍء ِإذ 26

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق لفظين وبين ال، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآيات ؛ بَيايات بآيات 26

 يستهزءوف 26
وف ؛ يستهزيُوف ؛ •يستهز

 يستهُزوف
، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءً وقفاً 

 حذؼ الهمزة مع ضم الزاي

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاىلكنا ْد َاىلكناولق 27
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ وال يخفى ترقيق الراءباإلمالةِىِ القرِِ ى  القر  27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 27
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  الهة-قرباناً  ةقرباناً َءاله 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 خبلد: أدغم الذاؿ في الصاد وإذ ص رفنا وإْذ َصرفنا وإْذ َصرفنا 29
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 29

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  ول وِا ِالى ول ْوا ِإلى 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كتاباً انزؿ كتاباً أُنزؿ 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قومناػػ  مستقيٍم ي ػقومناػػ  مستقيٍم ي   ػقومنامستقيٍم يػ   30
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امنوا•وءامنوا ؛ و وءامنوا 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٍب اَليم عذاٍب أَليم 31
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ةلخلف إدغاـ كامل من غير غن أليٍم ومن منأليٍم و   أليٍم ومن 31

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 32
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا ؛ أوليا أولياءُ  32
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرُْأولـٰـــْىـك لػ ئ ُأوْ  32

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن َاولم مبيٌن َأولم 32
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرَوا َاف يرْوا َأف 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 33
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

33 
؛ قديٌر  أف يحيي
 ويـو

أف ي حيي ؛ قديٌر 
 يـوو  

أف يحيي ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديٌر ويـو

ِ؛ِبلِِموِِـال ى  ؛ بلى  الموت 33  باإلمالةِىِ تى 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  33
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 
 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 34

 
  ورة محمد( س 47 )

 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة محمٍد وىو ىومحمٍد و   محمٍد وىو 2
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتهم سيَئاتهم 2
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  4

ببعٍض والذين ؛ فلن  4
 يضل

ببعٍض و الذين ؛ 
 فلن ي ضل

ببعٍض والذين  
 فلن يضل

 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من

 بينهماوزيادة ألف والتاء بفتح القاؼ  قَاتَلوا قُِتلوا 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ويثبَت َاقدامكم ويثبْت َأقدامكم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعمالهْم افلم  أعمالهْم أفلم 9
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض رضاأْلَ  10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاءِعلاُهم عليِهم 10

 ى  مولى الذين ؛ مول 11
 لهم

ِهلمـىِالذينِ؛ِمولِِـمولِِ في ويُزاد ، لدى الوقفباإلمالة فيهما ِى 
 أيضاً  حاؿ الوصللهم   ى  )مول

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إف فلهْم إ 11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار ؛ ااَلنعاـ اأْلَنهار ؛ اأْلَنعاـ 12
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  وياكلوف ؛ تاكل ويْأكلوف ؛ تْأكل 12
 لوقف عليهالدى اباإلمالة ِىمثوِِ مثوىً  12

ْيـناْْوكـ وكأين 13

الراجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه وقفاً: 
الكلمة وإف كانت مركبة حسب األصل من 
" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 

 ) راجع األصوؿ  األصل 

 سُو ؛ سو   سوءُ  14

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة ستة أوجو: 
كاف للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إس

، النقل مع الواو للوقف ، النقل مع الرـو
الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلشماـ، 
مع اإلسكاف، اإلبداؿ مع  فيها التي قبلها

، إبداؿ مع اإلدغاـ باإلشماـ  اإلدغاـ بالرـو
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ىم•أىوا أىواءىم 14
 اسوقفاً: لحمزة خمسة القي •ما ؛ ما ماءٍ  15

آسٍن وأنهار ؛ مصفًى  15
 ولهم

آسٍن و أنهار ؛ 
 مصفًى و لهم

آسٍن وأنهار ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مصفًى ولهم

 لدى الوقف عليهاباإلمالة ِمصفى مصفىً  15
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ىم•ا ؛ أمعا•ما ماًء ؛ أمعاءىم 15
 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف من يستمع ستمعمن ي   من يستمع 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ْولػػ  ػػِئ ءانفاً اُ  ُأْولػػ  ػػِئ ءانفاً  16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْىم•ـْىـكْ؛ْأىواُأْولػػ  ػ ؛ أىواءىم ُأْولػػ  ػػِئ  16
 باإلمالةِاىمتقوِِادىمِ؛ِزِِ تقواىم زَادىم ؛ 17
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِاىمىدًىِوءاتِِِاىمىدًىِو ءاتِِ ىدًى وءاتاىم 17
 التحقيق أو التسهيلباإلمالة، ووقفاً: ِاىماتِِ•اىمِ؛ِووءاتِِ وءاتاىم 17
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 18

افقد  قْد َجاءف 18 إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة  جِّ
 األلف، ووقفاً لو ثبلثة اإلبداؿ

 التحقيق أو التسهيل، ووقفاً: باإلمالةِىِ ـِنِاْْف؛ِِىِ ـفأنِِ ى  فأن 18
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إذا لهْم إذا 18

 وقفاً: تسهيللة؛ وفي )جاءتهم  باإلماِاىمذكرِِهتمِ؛ِِجاء ذكراىمَجاءتهم ؛  18
 مع المد أو القصر الهمزة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وفاعلَم اَنّ  وفاعلْم أَنّ  19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وللمومنين ؛ والمومنات وللمْؤمنين؛ والمْؤمنات 19
 باإلمالةِاكمومثوِِ ومثواكم 19

20 
؛ أنزلْت  نُػزِّلْت ُسورة
 أدغم التاء في السين ؛ أنزلت س ورة نُػزِّلت س ورة ُسورة

20 
محكمٌة وذكر ؛ 
 مرٌض ينظروف

محكمٌة و ذكر ؛ 
 مرٌض ي نظروف

محكمٌة وذكر 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرٌض ينظروف

 وقفاً: تسهيل الهمزة يتْاْر رأيت 20
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـولِِاْْف؛ِِىِ ـفأولِِ ى  فأول 20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طاعٌة وقوؿ طاعٌة و قوؿ طاعٌة وقوؿ 21

 ااَلمر اأْلَمر 21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

22 
عسيتْم إف ؛ توليتْم 
أف ؛ أرحامكْم 

  ُأْولػػ  ػػئِ 

عسيتْم إف ؛ توليتْم أف ؛ أرحامكْم 
 ُأْولػػ  ػػِئ 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 22
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلباإلمالة، و ِىِ عمِِْاْْو؛ِِىِ وأعمِِ ى  وأعم 23
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أبصارىْم أفبل أفبل أبصارىمْ  23
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قلوٍب َاقفالها قلوٍب َأقفالها 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الة لدى الوقف عليهاباإلمِىهدِِـال الهدى 25
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ْملِِاْْ؛ِوِىِ وَأْملِِ ى  وَأْملَ  25

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 26
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل دبارىماْْ؛ و وأدبارىم وأدبارىم 27
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعمالهْم أـ أعمالهْم أـ 28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرٌض َاف مرٌض َأف 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن ُيخرج لن ي خرج لن ُيخرج 29
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  30
 باإلمالةِاىمبسامِِ بسيماىم 30
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أخباركْم إف أخباركْم إف 31
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 32

لن يضروا ؛ شيئاً  32
 وسيحبط

ضروا ؛ شيئاً لن ي  
 سيحبطو  

لن يضروا ؛ 
 شيئاً وسيحبط

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  32
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أعمالكْم إف ْم إفكأعمال 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فلن يغفر فلن ي غفر فلن يغفر 34
 بكسر السين السِّػلم الس ػلم 35

 ااَلعلوف علوفاأْلَ  35
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت



 فرش الجزء السادس والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 715      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولن يتركم تركمولن ي   ولن يتركم 35

يتركْم أعمالهْم ؛  35
 ْم إنماكأعمال

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يتركْم أعمالهْم ؛ أعمالكْم إنما
  السكت

 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 36

لعٌب ولهو ؛ ولهٌو  36
 وإف

لهو ؛ لعٌب و  
 إفولهٌو و  

لعٌب ولهو ؛ 
 ولهٌو وإف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً بإبداؿ الهمزة  وقفاً: تومنوا ؛ يوتكم تْؤمنوا ؛ يْؤتكم 36

36 
 يْؤتكْم أجوركم ؛ 

أموالكْم ؛  لكمْ ػػػٔ يس
 أموالكْم إف

 لكمْ ػػػٔ يسأجوركم ؛   يؤتكمْ 
 أموالكْم؛ أموالكْم إف

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لكمَسػػي لكمػػػٔ يس 36
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسٔػػػلكموىاإف  وىالكمػػػٔ سي  إف  وىالكمػػػٔ يسإف  37
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها اوىلكمػػيسَ  وىالكمػػػٔ يس 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ويخرَج َاضغانكم ويخرْج َأضغانكم 37
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 تسهيل مع مد أو قصرالوقفاً: التحقيق أو ْىــٰـأنتمْ؛ْىــٰـْانتم ػأنتمىػػ   38

ْ•ؤالىـٰؤالْ؛ْىٰـْ ىػ ؤالءِ  38
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس

من يبخل ؛ ومن  38
 يبخل

من ي بخل ؛ ومن 
 ي بخل

من يبخل ؛ 
 ومن يبخل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •قراالفقرا ؛ الف الفقراءُ  38

 أمثالكم إنا أمثالكم * بسم اهلل 38
مطلقاً: لحمزة التحقيق عند وصل السورتين 

؛ أما حفص فلو لخلف السكت ويُزاد
 اإلظهار
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 ( سورة الفتح 48 )
 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْتـْاخر تأخر 2
 ايلخلف إشماـ الصاد صوت الز  اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 2

 مستقيماً وينصرؾ 2
مستقيماً 
 وي نصرؾ

مستقيماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وينصرؾ

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 4

 وااَلرض واأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

المْؤمنين؛  5
 والمْؤمنات

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لمومناتالمومنين ؛ وا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتهم سيَئاتهم 5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيماً ويعذب يعذبعظيماً و   عظيماً ويعذب 5

 السِو ؛ السوِّ   السوِء ) معاً  6

نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: 
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

 اإلسكاف، اإلبداؿ مع اإلدغاـ بالرـو 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 6
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْداىْـرة دائرة 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مصيراً وهلل هللمصيراً و   مصيراً وهلل 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  حكيماً ِانا حكيماً ِإنا 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

شاىداً ومبشراً ؛  8
 ومبشراً ونذيراً 

مبشراً ؛ شاىداً و  
 نذيراً ومبشراً و  

شاىداً ومبشراً  
 ومبشراً ونذيراً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لتومنوا لتْؤمنوا 9
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بكرًة وأصيبلً  أصيبلً و  بكرًة  بكرًة وأصيبلً  9
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل صيبلً اْْو؛  وأصيبلً  وأصيبلً  9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأصيبلً ِاف وأصيبلً ِإف 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِىِ ـومَنَِاوفِِ ى  ومْن َأوف 10
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق و   ،ى  بإمالة )أوف

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجبللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً   فسيوتيو فسيْؤتيو 10

 ااَلعراب اأْلَعراب 11
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 : لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يمل  مل فمن ي   فمن يمل  11

 شيئاً إف شيئاً إف 11

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

ِإْف َأراد؛ ضراً َأْو ؛  11
 َأْو َأراد

 ِإَف َاراد؛
 ضراً َاْو ؛ َأَو اَراد 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بضم الضاد ُضراً  َضراً  11

12 
ظننتْم أف ؛ أىليهْم 

 يهْم أبداً ظننتْم أف ؛ أىل أبداً 
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

لن ينقلب ؛ أبداً  12
 وزُيِّن ؛ بوراً ومن

لن ي نقلب ؛ أبداً 
 و زُيِّن ؛ بوراً و من

لن ينقلب ؛ 
أبداً وزُيِّن ؛ 
 بوراً ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  والمومنوف والمْؤمنوف 12
 وقفاً: لحمزة أربعة أوجو  السِو ؛ السوِّ  سوِء ال 12
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سعيراً وهلل هللسعيراً و   سعيراً وهلل 13
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

؛ من  لمن يشاء 14
 يشاء

شاء ؛ من لمن ي  
 شاءي  

لمن يشاء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً  14
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  انطََلقتْم إلى انطََلقتْم إلى 15
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاخذوىا لتْأخذوىا 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يبدلوا أف ي بدلوا أف يبدلوا 15
 بكسر البلـ وحذؼ األلف َكِلم َكبلـ 15
 إدغاـ صغير لحمزة بل ت حسدوننا بْل َتحسدوننا 15

 ااَلعراب اأْلَعراب 16
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

16 
عذاباً  قوـٍ ُأولي ؛
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ؛ عذاباً اَليماً  يقوـٍ اول أَليماً 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  باس بأس 16
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتكم يْؤتكم 16
  لخلف السكت يُزادو مطلقًا: لحمزة التحقيق  تقاتلونهْم أو تقاتلونهْم أو 16

17 
اأْلَعرج ؛  ى  ؛اأْلعم

 ااَلعرج ؛ ااَلنهارى  ؛ ااَلعم اأْلَنهار
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ اأْلعمِِ  ى  اأْلعم 17

17 
حرٌج وال )معاً  ؛ 
ومن يطع ؛ ومن 

 يتوؿ

حرٌج و ال )معاً ؛ 
ومن ومن ي طع ؛ 
 ي توؿ

حرٌج وال 
)معاً  ؛ ومن 
يطع ؛ ومن 

 يتوؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 18
 بًل ووقفاً: ضم حمزة الهاءوص عليُهم عليِهم 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريباً ومغانم قريباً و مغانم قريباً ومغانم 18
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذونها يْأخذونها 19
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاخذونها تْأخذونها 20
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  للمومنين للمْؤمنين 20
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 20

ِىِ أخرِِمستقاماًِوِ  مستقيماً وأخرى   20
مستقاماًِ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ وأخرِِ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ خرِِْاْْو؛ِِىِ وأخرِِ ى  وأخر  21

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاحاط قْد َأحاط 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  21
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قديراً ولو قديراً و لو قديراً ولو 21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلدبار اأْلَدبار 22
 تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت ال

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولياً وال الولياً و   ولياً وال 22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تبديبًل وىو تبديبًل و ىو تبديبًل وىو 23

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاظفركم أْف َأظفركم 24
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 24

25 
 معكوفاً َأف ؛ 

 عذاباً أَليماً ؛ أَليماً ِإذ
 معكوفاً َاف ؛ 

 عذاباً اَليماً ؛ أَليماً ِاذ
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بلغأف ي أف ي بلغ أف يبلغ 25
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنوف؛ مومنات مْؤمنوف؛ مْؤمنات 25
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ونسا ؛ ونسا ونساءٌ  25
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تعلموىْم إذ تعلموىْم أف 25
 أو حذفها تسهيل الهمزةوقفاً:  ْوىمػػ؛ تطَ  تطـــْـوىم وىمػػػػػٔ تط 25
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  25
 وصبًل: ضم حمزة الهاء قلوبػُهم الػحمّية قلوبِهم الػحمّية 26
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فأنزؿ ؛ وألزمهم ؛  26
 وأىلها

]ْفأنزلْ؛ْفـْانزلْ[ْ؛ْ]ْوألزمهمْ؛ْ
ْوْالزمهمْ[؛ْ]ْوأىلهاْ؛ْوْاىلهاْ[

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنينال مْؤمنينال 26
 باإلمالةِىِ التقوِِ ى  التقو  26

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

غاـ الياء التي قبلها فيها ثم ياء مع إد
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 إدغاـ صغير لحمزة لقد ص دؽ لقْد َصدؽ 27

 الرويا ؛ الري ا الرءيا 27

اً بدؿ الهمزة واو أ وقفاً و فيها؛  ال إمالة
 واواً ، ولو وجو آخر وىو إبدالها )المقدـ 
وإدغامها في الياء التي بها إلى ياء ثم قل

 فتصير ياًء مشددة بعدىا
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 27
 وقفاً: تسهيل الهمزة أو حذفها وسكم ؛ روسكم•ر رءوسكم 27
ِ؛ِوكفِِهدِِـبال ى  ؛ وكف ى  بالهد 28  باإلمالةِىِ ى 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس [•حما[؛ ]رحما ؛ ر •]أشدا؛ أشدا أشداُء ؛ رحماءُ  29

سيماىم ؛ ؛  تراىم 29
 ى  فاستو 

ِاىمِ؛ِفاستوِِاىمِ؛ِسامِِترِِ  باإلمالةِى 

29 
سج داً يبتغوف ؛ 

مغفرًة وأجراً ؛ عظيماً 
 ػأيهايػ  

سج داً ي بتغوف ؛ 
مغفرًة و أجراً ؛ 

 ػأيهاعظيماً ي ػػ  

سج داً يبتغوف 
مغفرًة وأجراً ؛ 

 ػأيهاعظيماً يػ  
 لف إدغاـ كامل من غير غنةلخ

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَثر؛ كزرٍع َاخرج مْن أَثر ؛ كزرٍع َأخرج 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 



 فرش الجزء السادس والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 711      

 

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنجيل نجيلاإْلِ  29
 ة النقل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمز 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها شطَو وػػػػػٔ شطْ  29
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػازره•فآزره ؛ فػ فآزره 29
 وصبًل: ضم حمزة الهاء بػُهم الكفار بػِهم الكفار 29

 عظيماً يػ ػأيها ػ ػأيهاػعظيماً ي   عظيماً * بسم اهلل 29
اإلدغاـ، أما تين السور لحمزة عند وصل 

لخلف حفص فلو اإلقبلب؛ وال يخفى أف  
 [وقد سبق]؛ إدغاـ كامل من غير غنة

 
 ( سورة الحجرات 49 )

 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم يػ ػأيها ػ ػأيهاػي  عليٌم  يػ ػأيهاعليٌم  1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لبعٍض َاف لبعٍض َأف 2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  ةلحمز وقفًا: 

 باإلمالةِىِ للتقوِِ ى  للتقو  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مغفرٌة وأجرٌ  أجرٌ مغفرٌة و   مغفرٌة وأجرٌ  3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عظيٌم ِاف عظيٌم ِإف 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اءمن ور  راءمن و   من وراء 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ورا ؛ ورا وراءِ  4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولَو اَنهم ولْو أَنهم  5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ٌم يػ ػأيهارحي هاػ ػأيػٌم ي  رحي ٌم يػ ػأيهارحي 5
 باإلمالة؛ ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر كماءجِِ َجاءكم 6

وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، ْاْْبنبَــاْ؛ْبنبَـ بنبَػػإٍ  6
 تسهيل الهمزة مع الرـو

بإبداؿ الباء ثاًء، والياء باًء، والنوف تاًء،  فتثبتوا فتبينوا 6
 )فهي من الثبت 
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمر اأْلَمر 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

يماف 7 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِليماف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

8 
ونعمًة واهلل ؛ حكيٌم 

 وإف
ونعمًة و اهلل ؛ 
 حكيٌم و إف

هلل ؛ ونعمًة وا
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم وإف

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 9

9 
فأصلحوا )معاً  ؛ 
 فإف )معاً  ؛ وأقسطوا

فأصلحوا )معاً  ؛ فإف )معاً  ؛ 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل وأقسطوا

ف سكت، لخل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بغِت ِاحداىما بغْت ِإحداىما  9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 في األلف األولىباإلمالة ِماـاىإحدِِ إحداىما 9

 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  باإلمالة، وِىِ اُلخرِِ ى  اأْلُخر  9
 لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 تفي ؛ تفيّ  تفيءَ  9

نقل حركة الهمزة إلى لحمزة وجهاف:  وقفاً:
، الياء مع حذفها ثم إسكاف الياء للوقف

اإلبداؿ ياء مع إدغامها في التي قبلها مع 
 اإلسكاف للوقف

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف المْؤمنوف 10
ِ)معاً(ِعسِِ )معاً  ى  عس 11  باإلمالةِى 

كونوا ؛ أف أف ي   أف يكونوا ؛ أف يكن 11
 كني  

أف يكونوا ؛ 
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا أف يكن

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نسا ؛ نسا نساءٌ  11
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نسا ؛ نسا نساءٍ  11

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَللقاب باأْلَلقاب 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيس بئس 11

يماف 11 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  فااِليما اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ُأْولػػ  ػػِئ فَ  يتبْ  ُأْولػػ  ػػِئ فَ يتْب  ُأْولػػ  ػػِئ فَ يتْب  11
 ُأْولػػ  ػػِئ ف  يتب 

 كحفص، والثاني  اإلظهارلخبلد وجهاف: 
 اءفإدغاـ الباء في ال

إثٌم وال ؛ أف يأكل ؛  12
 ػأيهارحيٌم يػ  

ال ؛ أف إثٌم و  
أكل ؛ رحيٌم ي  

 ػأيهاػ  ػي  

إثٌم وال ؛ أف 
يأكل ؛ رحيٌم 

 ػأيهايػ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعضاً اَيحب بعضاً أَيحب 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادق مطلقًا: لحمزة التحقي أحدكْم أف أحدكْم أف 12
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكل  يْأكل 12

؛ شعوباً  ى  ذكٍر وأنث 13
 وقبائل

ِ؛ِذكٍرِو أنثِِ ى 
ِشعوباًِو قبائل

ِ؛ِذكٍرِوأنثِِ ى 
ِشعوباًِوقبائل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ِ؛ِأتقِِوأنثِِ ؛ أتقاكم ى  وأنث 13  باإلمالةِاكمى 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق ِاكْمِإنأتقِِ أتقاكْم إف 13

يماف 14 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعراب ؛ ااِليماف اأْلَعراب ؛ اإْلِ
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً بإبداؿ الهمزة  وقفاً: تومنوا تْؤمنوا 14

مْن َأعمالكم ؛ رحيٌم  14
 ِإنما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نمامَن َاعمالكم ؛ رحيٌم اِ 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 شيئاً إف شيئاً إف 14

وصبلً: لحمزة السكت في لفظ ) شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

 لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف فو المْؤمن 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَتعلموف قْل أَتعلموف 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 16
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  حمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: ل
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  16
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم يمنوف عليٌم ي منوف عليٌم يمنوف 16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َاسلموا أْف َأسلموا 17
  لخلف سكت ويُزادل وتحقيق نق لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم أف عليكْم أف 17
 باإلمالةِاكمىدِِ ىداكم 17

 لبِليماف لئْلِيماف 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وااَلرض واأْلَرض 18
بلد لخ ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 

 ( سورة ق 50 )
 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها والقَراف والقرءاف 1
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرباإلمالة؛  ىماءجِِ َجاءىم 2

 َشُي ؛ شي   َشيءٌ  2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
جو: نقل حركة لحمزة ستة أو التحقيق،وقفاً: 

الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  للوقف، النقل مع الرـو
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف 
للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء 
، إبداؿ الهمزة ياء  التي قبلها فيها مع الرـو

 ماـمع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع اإلش

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عجيٌب َاءذا عجيٌب َأِءذا 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذا•َأِءذا ؛ أَ  َأِءذا 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 4
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرباإلمالة؛  ىماءجِِ َجاءىم 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مريٍج اَفلم مريٍج َأفلم 5
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  6
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ فروٍج واألرض األرضفروٍج و   فروٍج واألرض 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

8 
؛  ى  تبصرًة وذكر 

 منيٍب ونزلنا
ِ؛ِتبصرًةِو ذكرِِ ى 

ِمناٍبِو نزلنا
ِِتبصرًةِوذكرِِ ى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِمناٍبِونزلنا

 باإلمالةِىِ وذكرِِ ى  وذكر  8
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جناٍت وحب جناٍت و حب جناٍت وحب 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نوٍح وأصحاب نوٍح و أصحاب نوٍح وأصحاب 12

وعاٌد وفرعوف ؛ لوٍط  13
 وأصحاب

وعاٌد و فرعوف ؛ 
 لوٍط و أصحاب

وعاٌد وفرعوف؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وٍط وأصحابل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليكة اأْلَيكة 14
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلوؿ اأْلَوؿ 15
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  جديٍد ولقد جديٍد و لقد جديٍد ولقد 15

نساف 16  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة لدى الوقفِىيتلقِِ يتلقى 17

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قوالً ِاال قوٍؿ ِإال 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِتِجاءعتاٌدِِوِتِجاءعتاٌدِوِ  ٌد وجاءتعتي 18
 باإلمالة، وأدغم التاء في السينِتِس كرةِجاءِو وَجاءْت َسكرة 19
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرباإلمالة؛ ِتِجاءِو وَجاءت 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سائٌق وشهيد سائٌق و شهيد سائٌق وشهيد 21



 فرش الجزء السادس والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 716      

 

 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حديٌد وقاؿ حديٌد و قاؿ حديٌد وقاؿ 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عتيٌد اَلقيا عتيٌد أَلقيا 23
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 26
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  امتػبلت تِ امتػؤلْ  30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مزيٍد وأزلفت أزلفتمزيٍد و   مزيٍد وأزلفت 30
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو وَجاء 33
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•يشا يشاءوف 35
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مزيٌد وكم مزيٌد و كم مزيٌد وكم 35

36 
وكْم َأىلكنا ؛ 
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وكَم َاىلكنا ؛ محيٍص ِاف محيٍص ٍإف

 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أشد ىْم أشد 36
 باإلمالةِىِ لذكرِِ ى  ر لذك 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قلٌب َاْو ؛ َأَو اَلقى قلٌب َأْو ؛ َأْو أَلقى 37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىألقِِ ألقى 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهيٌد ولقد لقدشهيٌد و   شهيٌد ولقد 37

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 38
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أياـٍ وما أياـٍ و ما أياـٍ وما 38
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ و بكسر الهمزة وِإدبار وَأدبار 40
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك قريٍب يـو ـوقريٍب ي   قريٍب يـو 41

 ااَلرض اأْلَرض 44
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 45
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها بالقَراف بالقرءاف 45
 ن غير غنةلخلف إدغاـ كامل م من يخاؼ خاؼمن ي   من يخاؼ 45
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 ( سورة الذاريات 51) 
 

 قبلها أدغم التاء في الذاؿ مع المد المشبع والذاريآت ذ رواً  والذارياِت َذرواً  1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أمراً ِانما أمراً ِإنما 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف  لصادٌؽ و  إف  لصادٌؽ و   لصادٌؽ وإف   5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لواقٌع والسماء السماءلواقٌع و   لواقٌع والسماء 6
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والسما ؛ السما والسماءِ  7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مختلٍف يؤف  مختلٍف ي ؤف  مختلٍف يؤف  8
 واواً الهمزة وقفاً: أبدؿ  يوف  يْؤف  9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اف  مْن أُف  9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػلوف ػػلوفيسػػٔ  12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُيوفوعِ جناٍت  ُيوفعِ و  جناٍت  وُعُيوفجناٍت  15
 بكسر العين وِعُيوف ُيوفوعُ  15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخذين-وعيوٍف  وعيوٍف َءاخذين 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىمءاتِِ ءاتاىم 16
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربهْم إنهم مربهْم إنه 16

 وبااَلسحارِ  وباأْلَسحارِ  18
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم أفبل أنفسكْم أفبل 21
 فاً: لحمزة خمسة القياسوق •السما ؛ السما السماءِ  22
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  23

 وااَلرض واأْلَرض 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 بضم البلـ مثلُ  مثلَ  23
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ِاكىَلِاَتِِ ىْل أَتاؾ 24
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق ، و )أتاؾ  بإمالة

خلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق ل
 لخلف سكت ويُزاد

 إدغاـ صغير لحمزة إذ د خلوا إْذ َدخلوا 25
 بكسر السين وسكوف البلـ وحذؼ األلف قاؿ ِسْلمٌ  قاؿ َسبلـٌ  25
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِف فَجاء 26
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 27
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف ْأكلوفت 27
 وقفاً: التسهيل تواْْمرٱ مرأتوٱ 29
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خطبكْم أيها خطبكْم أيها 31
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 33
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 35

 ااَلليم يماأْلَل 37
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالةِىِ موسِِ ى  موس 38

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَرسلناه إْذ َأرسلناه 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـفتولِِ ى  فتول 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ٌر َاواحس ٌر َأوساح 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُمليٌم وفي ُمليٌم و في ُمليٌم وفي 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عاٍد ِاْذ ؛ ِإَذ اَرسلنا عاٍد ِإْذ ؛ ِإْذ َأرسلنا 41
  لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 41

 َشيٍء اَتت َشيٍء أَتت 42

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   لخلف سكت دويُزاوتحقيق 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َامر عْن َأمر 44
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قياـٍ وما ماقياـٍ و   قياـٍ وما 45
 بكسر الميم وقوـِ  وقوـَ  46
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والسما والسماءَ  47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأيٍد وإنا إنابأيٍد و   وإنا بأيدٍ  47

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 48
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  49

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 
لياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهمزة إلى ا

، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو
ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٌن وال المبيٌن و   مبيٌن وال 50

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 51
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عنوِىأتِِ أتى 52

52 
رسوٍؿ ِإال ؛ ساِحٌر 
 َأو؛ مجنوٌف أَتواصوا

رسوٍؿ ِاال ؛ ساِحٌر َاو ؛ مجنوٌف 
 اَتواصوا 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ركِّ بملوـٍ وذَ  ركِّ ذَ بملوـٍ و   ركِّ بملوـٍ وذَ  54
 باإلمالةِىِ الذكرِِ ى  الذكر  55
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 55

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس اإْلِنس 56
 : لحمزة النقل والسكت التحقيق، وقفاً 

57 
رزٍؽ وما ؛ أف 

 يطعموف
رزٍؽ و ما ؛ أف 

 ي طعموف
رزٍؽ وما ؛ أف 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يطعموف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يومهم من ي ومهم من يومهم 60
 وصبًل: ضم حمزة الهاء يومػُهم الذي يومػِهم الذي 60
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 ( سورة الطور 52 )
 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منشوٍر والبيت منشوٍر و البيت منشوٍر والبيت 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دافٍع يـو ـودافٍع ي   دافٍع يـو 8
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة موراً وتسير تسيرموراً و   موراً وتسير 9
ػذفويٌل  11 ػذي  فويٌل  يومػىِٕ ػذفويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خوٍض يلعبوف خوٍض ي لعبوف خوٍض يلعبوف 12

ـْ أَنتم 15 ـَ اَنتم أ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  16
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم إنما عليكْم إنما 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جناٍت ونعيم نعيمجناٍت و   جناٍت ونعيم 17
 باإلمالةِىمااىمِ؛ِووقِِءاتِِ ءاتاىم ؛ ووقاىم 18

ِىنػي ػا ػػاً ىنيػػٔ  19
وقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء مع إدغاـ الياء التي 

 قبلها فيها
 وقفاً: تسهيل الهمزة أو حذفهاْمتكــْـنيْ؛ْمتِكني ينػػػٔ متك 20

مصفوفة وزوجناىم ؛  20
 ِعيٍن والذين

مصفوفة 
زوجناىم ؛ ِعيٍن و  

 الذينو  

مصفوفة 
وزوجناىم ؛ 
 ِعيٍن والذين

 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْمانـمانْ؛ْبـْايـبإي بإيماف 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بإيماٍف اَلحقنا بإيماٍف أَلحقنا 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  21
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوق، وقفاً: التحقي
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 مِريِ ٱ؛  مِرىْْٱمِري ؛ ٱ مِرئٍ ٱ 21

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ  تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
الهمزة ياء مكسورة ثم اإلسكاف للوقف 

فيتحد ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف 
 تقديراً، اإلبداؿ ياء مكسورة مع الرـو

رىيٌن  رىيٌن و أمددناىم ىيٌن وأمددناىمر  21
 وأمددناىم

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بفاكهٍة ولحم بفاكهٍة و لحم بفاكهٍة ولحم 22
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاثيم؛  ساً اكػ تْأثيم؛  كػأساً  23
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل تأثيٌم ويطوؼ يطوؼتأثيٌم و   تأثيٌم ويطوؼ 23
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 24

ْلولوْ؛ْلولْوْ؛ْلولوُْ لؤلؤٌ  24

في الهمزة األولى وقفاً: إبدالها واواً، وفي 
الهمزة األخيرة وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: 
 ، اإلبداؿ واو ساكنة، التسهيل مع الرـو
اإلبداؿ واو مضمومة ثم تسكن للوقف 

حد ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف فيت
 ، تقديراً، اإلبداؿ واو مضمومة مع الرـو

 اإلبداؿ واو مضمومة مع اإلشماـ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مكنوٌف وأقبل مكنوٌف و أقبل مكنوٌف وأقبل 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعٍض يتساءلوف بعٍض ي تساءلوف بعٍض يتساءلوف 25
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•يتسا ساءلوفيت 25
 باإلمالةِاناووقِِ ووقانا 27
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بكاىٍن وال البكاىٍن و   بكاىٍن وال 29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مجنوٍف اَـ مجنوٍف أـَ 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  مرىمات تْأمرىم 32
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تأمرىْم أحبلمهم تْأمرىْم أحبلمهم 32
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 33
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فلياتوا فليْأتوا 34



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 723      

 

 

 َشيٍء اَـ َشيٍء أَـ 35

 في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق  وبين اللفظين، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 36
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

؛ْْيطروناملصْ ْيطروناملصْ  يطُرونمصْ ـال 37
ْاملصيطرون

، ولخبلد إشماـ الصاد صوت الزاي حمزةل
الخالصة ) راجع  وجو آخر وىو بالصاد

 األصوؿ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُسل ٌم يستمعوف ُسل ٌم ي ستمعوف ُسل ٌم يستمعوف 38
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فليات فليْأت 38

لخلف سكت،  ويُزادلحمزة تحقيق وصبًل:  مبيٍن اَـ مبيٍن أـَ 38
   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لهمػػتسَ  لهمػػػػٔ تس 40
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجراً ػػػػٔ تس لهْم أجراً ػػػػٔ تس 40
  لخلف السكت ويُزادالتحقيق مطلقًا: لحمزة  لهْم إلػ و لهْم إلػ و 43

وإف يروا ؛ ساقطاً  44
 يقولوا

روا ؛ وإف ي  
 قولواساقطاً ي  

وإف يروا ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ساقطاً يقولوا

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس  •السما ؛ السما السماءِ  44
 بفتح الياء َيصعقوف ُيصعقوف 45

لخبلد التحقيق،  ويُزادلحمزة السكت وصبًل:  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  46
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً وال الشيئاً و   شيئاً وال 46
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بَِأعيننا ؛ بَِيعيننا بَِأعيننا 48
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 ( سورة النجم 53 )
 

 باإلمالةِىِ ىوِِ ى  ىو  1
 باإلمالةِىِ غوِِ ى  غو  2
 باإلمالة ِىِ هوِِـال ى  الهو  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ وحٌيِيوحِِِىِ وحِِوحٌيِيُّ وحٌي يوحى   4
 باإلمالةِىِ يوحِِ ى  يوح 4
 باإلمالةِىِ القوِِ ى  القو  5
 باإلمالةِىِ فاستوِِ ى  فاستو  6

 بااُلفق باأْلُفق 7
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 فاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وق

لخبلد  ويُزادباإلمالة؛ ووصبًل: لحمزة السكت ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 فيو ألنو واوي ال إمالة دنا دنا 8
 باإلمالة ِىِ ـفتدلِِ ى  فتدل 8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق ِىِ ـأَوِاَدنِِ ى  أْو َأدن 9
     لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

 باإلمالة ِىِ ـأدنِِ ى  أدن 9
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ وحِِاْْف؛ِِىِ فأوحِِ ى  فأوح 10
 باإلمالةِىِ أوحِِ ى  أوح 10
 وقفاً: بإبداؿ الهمزة واواً  الفَواد الفَؤاد 11

: تسهيل وقفاً و ، مطلقاً  لراء والهمزةابإمالة ِىِ أِِرِِ ى  رأ 11
 الهمزة

 بفتح التاء وسكوف الميم وحذؼ األلف أفتَػْمػرونو أفتُػَمػارونو 12
 باإلمالة ِىِ يرِِ ى  ير  12

 ووقفاً: تسهيل، مطلقاً  لراء والهمزةابإمالة ِاهءِِرِِ رءاه 13
 الهمزة

ِىِ نزلًةِاخرِِ ى  نزلًة ُأخر  13
وصبًل: لحمزة تحقيق ى  ، و بإمالة )أخر 

قفاً: لحمزة نقل لخلف سكت، و  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 
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 باإلمالةِىِ املنتهِِ ى  المنته 14
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِىِ املاوِِ ى  المْأو  15
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىإذِيغشِِ إذ يغشى 16
 باإلمالة ِىِ ماِيغشِِ ى  ما يغش 16
 باإلمالة ِىِ اغِ؛ِ غِِزِِ ى  طغزاغ ؛  17

 ووقفاً: تسهيل، مطلقاً  لراء والهمزةابإمالة ِىِ أِِرِِ ى  رأ 18
 الهمزة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ايات-مَن  مْن َءايات 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ الكبِِ ى  الكبر  18 
 ةوقفاً: تسهيل الهمز  يتم•أفر أفرءيتم 19
 باإلمالة ِىِ والعزِِ ى  والعز  19

 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ، وباإلمالةِىِ اُلخرِِ ى  اأْلُخر  20
 لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، باإلمالةِىِ اُلنثِِ ى  اأْلُنث 21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إلمالةباِىِ ضازِِ ى  ضيز  22
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أسما ؛ أسما أسماءٌ  23

 تحقيق أو تسهيلفي الهمزة األولى وقفاً: ْاباوْكم•وءاباوْكمْ،ْو وءاباؤكم 23
 تسهيل مع مد أو قصروفي الثانية ال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سلطاٍف ِاف سلطاٍف ِإف 23
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتبعوف إف ي تبعوف إف يتبعوف 23
 باإلمالة لدى الوقفِىهوِِـت تهوى 23

 ااَلنفس اأْلَنفس 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
اءولقد  ولقْد َجاءىم  23  لة األلفإدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إما ىمجِّ
 وصبًل: ضم حمزة الهاءِىِ ربـُّهمِالـهدِِ ى  ربّػِهم الػهد 23
  باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 23
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبِلنساف لئْلِنساف 24
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  باإلمالةِىِ ـَمنِِّـتَِ ى  ن  مَ تَ  24

لخبلد  ويُزادة السكت وصبًل: لحمز  ااَلخرة  ة اآْلخر  25
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـواُلولِِ ى  واأْلُول 25
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 شيئاً ِاال شيئاً ِإال 26

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
النقل  لحمزةلخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 

أف ي أذف ؛ لمن  أف يأذف ؛ لمن يشاء 26
 ي شاء

أف يأذف ؛ 
 لمن يشاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياذف يْأذف 26
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا اءُ يش 26
 باإلمالةِىِ ويرضِِ ى  ويرض 26
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 27

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  بااَلخرة  ة باآْلخر  27
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك؛ و باإلمالةِىِ اُلنثِِ ى  اأْلُنث 27
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  علٍم ِاف علٍم ِإف 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إف يتبعوف تبعوفإف ي   إف يتبعوف 28

لخبلد التحقيق،  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  28
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 باإلمالةِاـالدناِِ؛ِِىِ ـتولِِ الدنياى  ؛ تول 29

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يرِد ِاال يرْد ِإال 29
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 باإلمالة ِىِ اىتدِِ ى  اىتد 30

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رضااَل  اأْلَرض 31
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وا•أسا أساءوا 31
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـحسنِِـبال بالحسنى 31

بكسر الباء وحذؼ األلف وإبداؿ الهمزة  ركِبي كبائر 32 
 ياًء مدية

ثم ؛  اأْلَ  32 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلثم ؛ ااَلرض رضاإْلِ
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بكْم إذ ؛ أنتْم أجنة ؛ أنتْم أجنة بكْم إذ 32

إْذ أَنشأكم ؛ وإْذ  32
 أَنتم

 إَذ اَنشأكم ؛ 
 وإَذ اَنتم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزةْكماْْأنشـ نشأكمأ 32

بكسر الهمزة والميم وصبًل، ابتداًء:   بطوف ِإِمهاتكم بطوف ُأَمهاتكم 32
 كحفص

 باإلمالةِىِ اتقِِ ى  اتق 32
 وقفاً: تسهيل الهمزة يت•أفر أفرءيت 33
  باإلمالةِىِ ـتولِِ ى  تول 33
ِ؛ِوأكدِِوأعطِِ ى  وأكدى  ؛ وأعط 34  وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ى 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ قلالًِوأكدِِِىِ أكدِِقلالًِوِ  ى  وأكدقليبلً  34
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ يرِِ ى  ير  35
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ألفاً  ينَبا ينَبأْ  36
 باإلمالة ىِ موسِِ ى  موس 36
 باإلمالة ِىِ ـوفِِّ ى  وف   37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وازرٌة وزر زروازرٌة وِّ  وازرٌة وزر 38
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ أخرِِ ى  أخر  38

 لبِلنساف لئْلِنساف 39
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 لنقل والسكت التحقيق، وقفاً: لحمزة ا

 باإلمالة ِىِ سعِِ ى  سع 39
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 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ يُرِِ ى  ر يُ  40
 باإلمالةِاهجزِِـُِي جزاهيُ  41
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الجزا الجزاءَ  41

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاَلوفِِ ى  اأْلَوف 41
 ة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمز 

 باإلمالة ِىِ املنتهِِ ى  المنته 42
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ بكِِاْْو؛ِِىِ وأبكِِ ى  وأبك 43
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو ، باإلمالةِاحاِِْاْْو؛ِِاوأحاِِ وأحيا 44

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ واُلنثِِ ى  اأْلُنثو  45
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نطفٍة ِاذا نطفٍة ِإذا 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـمنِِـتُِ ى  منتُ  46

، وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها النشة ؛ النشاة النشأة 47
 أو النقل مع إبقاء ألف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اأْلُخرِِ ى  خر اأْلُ  47
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 48
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـقنِِواْْ؛ِِىِ ـوأقنِِ ى  وأقن 48
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ الشعرِِ ى  الشعر  49

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 50
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ أبقِِ ى  أبق 51
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أظلم ىْم أظلم 52
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو ، باإلمالةِىِ  غِِاْْو؛ِِىِ وأ غِِ ى  وأطغ 52
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  والموتفكة والمْؤتفكة 53
 باإلمالة ِىِ أىوِِ ى  أىو  53
 باإلمالةِاىافغشِِ فغشاىا 54
 باإلمالة ِىِ غشِِّ ى  غش   54
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالءِ  55
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 باإلمالة ِىِ تتمارِِ ى  تتمار  55

لخبلد  ويُزادمزة السكت وصبًل: لح، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 56
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلزفة اآْلزفة 57
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كاشفٌة َافمن كاشفٌة َأفمن 58
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 قتربٱ عبدواٱو  عبدوا * بسم اهللٱو  62
لحمزة عند وصل السورتين حذؼ الواو 

 تقاء الساكنين، أما حفص فلو إثباتهالبلل
 

 ( سورة القمر 54 )
 

2 
وإف يروا ؛ آيًة 
يُعرضوا ؛ مستمرٌّ 

 وكذبوا

وإف ي روا ؛ آيًة 
ي عرضوا ؛ 

 مستمرٌّ و كذبوا

وإف يروا ؛ 
آيًة يُعرضوا ؛ 
 مستمرٌّ وكذبوا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اية-يرَوا  يرْوا َءاية 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ىم•أىوا أىواءىم 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مستقرٌّ ولقد لقدمستقرٌّ و   مستقرٌّ ولقد 3
اءولقد  لقْد َجاءىم و  4  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف ىمجِّ

 •نبانبا ؛ االَ االَ  اأْلَنباءِ  4

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
 لحمزة خمسة القياس

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  6
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 عاً شِ اخ عاً خش   7
بفتح الخاء، وألف بعدىا، وكسر وتخفيف 

 الشين

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شعاً اَبصارىماخ خشعاً أَبصارىم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 731      

 

 

لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  ااَلجداث اأْلَجداث 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مجنوٌف وازدجر ازدجرمجنوٌف و   مجنوٌف وازدجر 9
 فيو ألنو واوي ال إمالة فدعا فدعا 10
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  11
 حمزة خمسة القياسوقفاً: ل •بما ؛ بما بماءٍ  11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منهمٍر وفجرنا فجرنامنهمٍر و   منهمٍر وفجرنا 11

 ااَلرض اأْلَرض 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 بكسر العين ِعُيوناً  ُعُيوناً  12
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفالتقِِ فالتقى 12
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءُ  12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ألواٍح ودسر دسرألواٍح و   ألواٍح ودسر 13
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 17
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 19
  لخلف السكت ويُزادلقًا: لحمزة التحقيق مط كأنهْم أعجاز كأنهْم أعجاز 20
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 22
 إدغاـ صغير لحمزة كذبت ث مود كذبْت ثَمود 23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ضبلٍؿ وُسعر ضبلٍؿ و ُسعر ضبلٍؿ وُسعر 24

لخلف سكت،  ويُزادمزة تحقيق وصبًل: لح وُسعٍر َاُءلقي وُسعٍر َأُءلقي 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل لقي•أَ ؛ َأُءلقي  َأُءلقي 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كذاٌب َاشر كذاٌب َأشر 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الياء بدؿ بالتاء ستعلموف سيعلموف 26

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِشرُ  اأْلَِشرُ  26
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ونبيُهم ؛ ونبيِهم ونبئهم 28

 وجهافذل  لو بعد اإلبداؿ ياًء، و وقفاً: 
وذل   -وىو المقدـ  -ضم الهاء األوؿ: 

الثاني: كسر الهاء،  ،على أصلها في الضم
 الهمزة منلتي أبدلت اعتداداً بالياء ا

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ونبئهْم أف نبئهْم أفو  28
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  28
 باإلمالةِىِ فتعا ِِ ى  فتعاط 29
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 31
 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ صيحًة واحدة احدةصيحًة و   صيحًة واحدة 31
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 32
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 34

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حاصباً ِاال حاصباً ِإال 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نذرىمولقَد اَ  ولقْد أَنذرىم 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ص بحهم ولقْد َصبحهم 38
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 40
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي مد كٍر ولقد لقدمد كٍر و   مد كٍر ولقد 40

اولقد  ولقْد َجاء 41  جِّ
إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة 

 ؿثبلثة اإلبدا وقفاً:األلف؛ ولو 
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بياياتنا بآياتنا 42
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فأخذناىْم أخذ فأخذناىْم أخذ 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَكفاركم مقتدرٍ  مقتدٍر َأكفاركم 42
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كمػػئػػ  ػػلمُن اوْ  كمػػئػػ  ػػلمْن ُأوْ  43
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف السكت ويُزاد: لحمزة التحقيق مطلقاً  ُأْولػػػ ػػئػكم أـ ُأْولػػػ ػػئػكْم أـ 43
 باإلمالةِىِ أدىِِ ى  أدى 46
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل َمر  اْْوأَمر  ؛ و وأَمر   46
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ضبلٍؿ وسعر ؛ وسعٍر  47
 يـو

سعر ؛ ضبلٍؿ و  
 ـووسعٍر ي  

ضبلٍؿ وسعر؛ 
 وسعٍر يـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  49

لخبلد  ويُزادلسكت وصبًل: لحمزة ا
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بقدٍر وما بقدٍر و ما ٍر ومابقد 49

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد َاىلكنا ولقْد َأىلكنا 51
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مدكٍر وكل   كل  مدكٍر و   مدكٍر وكل   51

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  52
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صغيٍر وكبير صغيٍر و كبير صغيٍر وكبير 53

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مستطٌر ِاف مستطٌر ِإف 53
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جناٍت ونهر نهرٍت و  جنا جناٍت ونهر 54

 مقتدٍر الرحمن مقتدٍر * بسم اهلل 55
لحمزة عند وصل السورتين كسر نوف 
 التنوين للساكنين، أما حفص فلو اإلقبلب

 
 
 
 
 
 
 



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 733      

 

 

 ( سورة الرحمن 55 )
 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 2

نساف 3 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  نسافااِل  اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 النجمبحسباٍف و   بحسباٍف والنجم 5
بحسباٍف 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والنجم

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ والسما والسماءَ  7

 وااَلرض ؛ لبَلناـ ؛ لؤْلَناـ واأْلَرض 10
لخبلد  ويُزاد وصبًل: لحمزة السكت

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فاكهٌة والنخل فاكهٌة و النخل فاكهٌة والنخل 11

 ااَلكماـ اأْلَكماـ 11
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 بكسر النوف والريحافِ  والريحافُ  12
 بداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو اإل يِّْيَـفبـفبأيِّ ؛  بأيِّ ف 13
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالءِ  13

نساف 14 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  16
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  18
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  21

 ؛ اللوُلوُ  اللوُلوْْاللوُلو ؛  اللؤُلؤُ  22

وقفاً: في الهمزة األولى لحمزة إبدالها واواً، 
ولو في األخيرة خمسة أوجو: اإلبداؿ واواً 
، اإلبداؿ واواً  ساكنة، التسهيل مع الرـو

مومة ثم تسكن للوقف فيتحد ىذا مض
الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، اإلبداؿ  اإلبداؿ واواً مضمومة مع الرـو

 واواً مضمومة مع اإلشماـ
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  23
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 بكسر الشين، ووقفاً: بإبداؿ الهمزة ياءً  اتػػػػٔ المنشِ  اتػػػػٔ المنشَ  24

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  كااَلعبلـ عبلـكاأْلَ  24
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ فاٍنِويبقِِِىِ فاٍنِو يبقِِ فاٍف ويبقى   26
 باإلمالةِىِ ويبقِِ ى  ويبق 27

 اـوااِلكر  اـواإْلِكر  27
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  28
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػلو ػػلويسػػٔ  29

 وااَلرض واأْلَرض 29
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
  النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  شػاف شػأف 29
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  30
 بالياء بدؿ النوف سيفرغ سنفرغ 31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أيو لكْم أيو 31
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  32

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس ؛ ااَلرض نس ؛ اأْلَرضاإْلِ  33
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  استطعتْم أف استطعتْم أف 33

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَقطار مْن َأقطار 33
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناٍر ونحاس نحاسناٍر و   ناٍر ونحاس 35
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  36
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  37
 قفاً: لحمزة خمسة القياسو  •ءاال ؛ ءاال ءاالء  38
ػذ 39  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػل ػػلُيسػػٔ  39
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إنٌس وال إنٌس و ال إنٌس وال 39
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  40
 باإلمالةِماىبسامِِ بسيماىم 41
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فيوخذ فيْؤخذ 41

 وااَلقداـ واأْلَقداـ 41
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اف-حميٍم  حميٍم َءاف 44
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  45
 باإلمالةِفاخِِ خاؼ 46
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  47
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  49
 سوقفاً: لحمزة خمسة القيا •ءاال ؛ ءاال ءاالء  51
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  53
 أو حذفها وقفاً: تسهيل الهمزةْمتكــْـنيْ؛ْمتِكني ينػػػٔ متك 54

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مِن ِاستبرؽ مْن ِإستبرؽ 54
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجنى إستبرؽٍ  جنىإستبرٍؽ و   إستبرٍؽ وجنى 54
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـوجنِِ وجنى 54
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  55
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  57
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  59
 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •جزا ؛ جزا جزاءُ  60

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلحساف )معاً  اإْلِحساف )معاً  60
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  61
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  63
 القياس وقفاً: لحمزة خمسة •ءاال ؛ ءاال ءاالء  65
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 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  67

فاكهٌة ونخل ؛ ونخٌل  68
 ورماف

فاكهٌة و نخل ؛ 
 ونخٌل و رماف

فاكهٌة ونخل ؛ 
 ونخٌل ورماف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  69
 خمسة القياسوقفاً: لحمزة  •ءاال ؛ ءاال ءاالء  71
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  73
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ءاال ؛ ءاال ءاالء  75
 أو حذفها وقفاً: تسهيل الهمزةْمتكــْـنيْ؛ْمتِكني ينػػػٔ متك 76
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خضٍر وعبقري خضٍر و عبقري خضٍر وعبقري 76
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •؛ ءاال ءاال ءاالء  77

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  راـوااِلك اـواإْلِكر  78
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 ( سورة الواقعة 56) 
 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رافعٌة ِاذا رافعٌة ِإذا 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رجاً وبست بسترجاً و   رجاً وبست 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منبثاً وكنتم كنتممنبثاً و   منبثاً وكنتم 6
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  جاً كنتْم أزوا كنتْم أزواجاً  7
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها المَشمة ػمة ) معاً  المشػػٔ  9

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 13
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 ااَلِخرين اآْلِخرين 14
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 أو حذفها وقفاً: تسهيل الهمزةْمتكــْـنيْ؛ْمتِكني ينػػػٔ متك 16
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بأكواٍب وأباريق بأكواٍب و أباريق بأكواٍب وأباريق 18
 بداؿ الهمزة ألفاً وقفاً: بإ وكػاس وكػأس 18
 بكسر التنوين فيهما وحوٍر عينٍ  وحوٌر عينٌ  22

 ؛ اللوُلوِ  اللوُلوْْاللوُلو ؛  اللؤُلؤِ  23

وقفاً: في الهمزة األولى لحمزة إبدالها واواً، 
اإلبداؿ واواً أربعة أوجو:  ولو في األخيرة

، اإلبداؿ واواً  ساكنة، التسهيل مع الرـو
د ىذا ثم تسكن للوقف فيتح مكسورة

الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
 مع الرـو مكسورةاإلبداؿ واواً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لغواً وال لغواً و ال لغواً وال 25
  وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاثيماً  تْأثيماً  25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تأثيماً ِاال تْأثيماً ِإال 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:
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سبلماً  سبلماً و أصحاب سبلماً وأصحاب 26
 وأصحاب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مخضوٍد وطلح مخضوٍد و طلح مخضوٍد وطلح 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة منضوٍد وظل منضوٍد و ظل منضوٍد وظل 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممدوٍد وماء ممدوٍد و ماء وماءممدوٍد  30
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •وما ؛ وما وماءٍ  31

 مسكوٍب و فاكهة مسكوٍب وفاكهة 31
مسكوٍب 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وفاكهة

مقطوعٍة وال ؛  33
 ممنوعٍة وُفرش

مقطوعٍة و ال ؛ 
 ممنوعٍة و ُفرش

 مقطوعٍة وال ؛
 ممنوعٍة وُفرش

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مرفوعٍة ِانا مرفوعٍة ِإنا 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  أنشػاناىن أنشػأناىن 35
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  ا•إنشا إنشاءً  35
 بسكوف الراء باً عرْ  اً بعرُ  37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عرباً اَتراباً  عرباً أَتراباً  37
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 39
   التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل ااَلِخرين اآْلِخرين 40
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

42 
سموـٍ وحميم ؛ 
 وحميٍم وظل

سموـٍ و حميم ؛ 
 وحميٍم و ظل

سموـٍ وحميم؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وحميٍم وظل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يحمـو من ي حمـو من يحمـو 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رٍد والبا بارٍد و ال بارٍد وال 44

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كريٍم ِانهم كريٍم ِإنهم 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا[•ذا[ ؛ ]َأِءنا، أَ •]أئِذا، أ ؛ َأِءنا أئِذا 47
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة باً وعظاماً ترا تراباً و عظاماً  تراباً وعظاماً  47
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 عظاماً َاءناو  عظاماً َأِءناو  47

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  وقفاً: التحقيق  أءناولو في )  ،سكت
والتسهيل، مع مراعاة أف  الوقف بالنقل ال 

 يكوف معو إال التسهيل فقط
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْءاباْونا اءاباؤن 48

 ااَلولوف اأْلَولوف 48
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

   التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف   قْل ِإف   49
   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ؛ وااَلِخرين ااَلولين ؛ واآْلِخرين اأْلَولين 49
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إنكْم أيها إنكْم أيها 51
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاكلوف•آلكلوف ، لػ آلكلوف 52

ْالُيونْ؛ْفماُلونفمالــْـونْ؛ْفم وفػػػػٔ فمال 53
، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءً وقفاً 

 بلـحذؼ الهمزة مع ضم ال
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أفر أفرءيتم 58
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْءأَنتمْ؛ْءْانتم ءأَنتم 59
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  وننشَيكم وننشَئكم 61

، الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقفاً: حذؼ النشة ؛ النشاة النشأة 62
 أو النقل مع إبقاء ألف

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت باإلمالة، و ِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 62
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أفر أفرءيتم 63
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْءأَنتم ؛ ء ءأَنتم 64
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا ءُ نشا 65
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أفر أفرءيتم 68
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الما الماءَ  68
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْءأَنتم ؛ ء ءأَنتم 69
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 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءأَنتْم أنزلتموه ءأَنتْم أنزلتموه 69
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •نشا ؛ نشا نشاءُ  70
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أفر أفرءيتم 71
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْءأَنتم ؛ ء ءأَنتم 72
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءأَنتْم أنشأتم ءأَنتْم أنشأتم 72
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تماأنشػ أنشػأتم 72

منشُيونْ؛ْـمنشـْـونْ؛ْالـال وفػػػػػٔ المنش 72
ْمنُشونـال

أو ، : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءً وقفاً 
 الشينحذؼ الهمزة مع ضم 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تذكرًة ومتاعاً  تذكرًة و متاعاً  تذكرًة ومتاعاً  73
 بسكوف الواو مع حذؼ األلف بمْوقع بمواقع 75

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يٌم ِانوعظ عظيٌم ِإنو 76
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لقَراف لقرءاف 77
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  رزقكْم أنكم رزقكْم أنكم 82
 وقفاً: تسهيل الهمزةْحينــْىــذ حينئذ 84

89 
فروٌح وريحاف ؛ 
وريحاٌف وجن ُت ؛ 

 نعيٍم وأما

ريحاف ؛ فروٌح و  
جن ُت ؛ وريحاٌف و  
 أمانعيٍم و  

فروٌح وريحاف؛ 
وريحاٌف وجن ُت 

 نعيٍم وأما
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصحاب مْن َأصحاب 90
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصحاب مْن َأصحاب 91
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حميٍم وتصلية حميٍم و تصلية حميٍم وتصلية 93

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حجيٍم ِاف جحيٍم ِإف 94
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  زةلحموقفًا: 
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 ( سورة الحديد 57) 
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 1
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 2
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  2

لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  ـإدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرو 

 رُ وااَلخ؛  ااَلوؿ رُ ؛ واآْلخ اأْلَوؿ 3
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  3
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض )معاً   اأْلَرض )معاً  4
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ استوِِ ى  استو  4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  4
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  معكْم أين معكْم أين 4

 وااَلرض ؛ ااُلمور واأْلَرض ؛ اأْلُمور 5
د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 5
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجر لهْم أجر 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيٌر وما ماكبيٌر و   كبيٌر وما 7

تْؤمنوف ؛ لتْؤمنوا ؛  8
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  منينيومنوف ؛ لتومنوا ؛ مو  مْؤمنين
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقَد َاخذ وقْد َأخذ 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ميثاقكْم إف ميثاقكْم إف 8
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رحيٌم وما مارحيٌم و   ٌم ومارحي 9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أال لكْم أال 10

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 10
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  دويُزاوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنفق مْن أَنفق 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكبًل وعد وكبًل و عد وكبًل وعد 10
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 10
 بضم الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كريٌم يـو كريٌم يـو كريٌم يـو 11
 إلمالة لدى الوقف عليهاباِىترِِ ترى 12

المْؤمنين ؛  12
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين ؛ والمومنات والمْؤمنات

ِ؛ِبشرِِيسعِِ بشراكمى  ؛ يسع 12  باإلمالةِاكمى 
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  وبأيمانهم ؛ وبَييمانهم وبأَيمانهم 12

لخبلد  ادويُز وصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 12
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الظاء، وال  آمنوا أَنِظرونا نظُروناٱآمنوا  13
 يخفى المنفصل

14 
 ينادونهْم أال ؛

 فتنتهْم أنفسهم 
 ينادونهْم أال ؛ 
 فتنتهْم أنفسهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 الةباإلمِىِ بلِِ ى  بل 14

 ااَلماني اأْلَماني 14
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 14
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  يوخذ يْؤخذ 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فديٌة وال فديٌة و ال فديٌة وال 15
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِاكمماوِِ واكممأْ  15
 باإلمالةِكممولِِ موالكم 15
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 15
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياف يْأف 16
 بتشديد الزاي نز ؿ نَزؿ 16
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 16

 ااَلمد اأْلَمد 16
لخبلد  ويُزادزة السكت وصبًل: لحم

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 17
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَليات اآْليات 17
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

حسناً يضاعف ؛   18
 والذينكريٌم 

حسناً ي ضاعف ؛ 
 الذينكريٌم و  

 حسناً يضاعف
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كريٌم والذين

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ولهْم أجر لهْم أجرو  18
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والشهدا ؛ والشهدا والشهداءُ  19
 يق أو اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحق بآياتنا ؛ بياياتنا بآياتنا 19
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجرىم لهْم أجرىم 19
 باإلمالةِاه)معاً(ِ؛ِفتِِِاـالدناِِ فتراه؛  الدنيا )معاً  20

20 

لعٌب ولهو ؛ ولهٌو 
وزينة ؛ وزينٌة 
وتفاخر؛ حطاماً 

وفي؛ شديٌد ومغفرة؛ 
 ورضواٌف وما

لعٌب و لهو ؛ 
؛  ولهٌو و زينة

وزينٌة و تفاخر ؛ 
حطاماً و في ؛ 
شديٌد و مغفرة ؛ 
 ورضواٌف و ما

لعٌب ولهو ؛ 
ولهٌو وزينة ؛ 
وزينٌة وتفاخر ؛ 
حطاماً وفي ؛ 
شديٌد ومغفرة ؛ 
 ورضواٌف وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ااَلمواؿ ؛ ااَلوالد اأْلَمواؿ ؛ واأْلَوالد 20
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  لتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكتا
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غيٍث َاعجب غيٍث َأعجب 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ة ااَلخر  ة اآْلخر  20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 فاً: لحمزة خمسة القياسوق •السما ؛ السما السماءِ  21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتيو يْؤتيو 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 21
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  21

 ااَلرض اأْلَرض 22
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنفسكْم إال أنفسكْم إال 22
 وقفاً: تسهيل الهمزة ىااْْنبر نبرأىا 22
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاسوا تْأسوا 23
 باإلمالةِاكمءاتِِ ءاتاكم 23
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 24
 بفتح الباء والخاء بالبَػَخػل بالبُػُخػل 24
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يتوؿ ومن ي توؿ ومن يتوؿ 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لقَد اَرسلنا لقْد َأرسلنا 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  بػاس بػأس 25

25 
شديٌد ومنافع ؛ من 
 ينصره ؛ عزيٌز ولقد

شديٌد و منافع ؛ 
من ي نصره ؛ 
 عزيٌز و لقد

شديٌد ومنافع؛ 
من ينصره ؛ 
 عزيٌز ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نوحاً وإبراىيم ؛  26
 مهتٍد وكثير

إبراىيم ؛ نوحاً و  
 كثيرمهتٍد و  

نوحاً وإبراىيم 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مهتٍد وكثير
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 باإلمالة لدى الوقفِىبعاسِِ بعيسى 27

 تيناهاْْوآتيناه ؛ و فآتيناوآتيناه ؛  27
 ػاتينا•فػ فآتينا ؛

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

نجيل 27 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنجيل اإْلِ
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: بإبداؿ الهمزة ألفاً  رافػة رأفػة 27

رأفًة ورحمة ؛ ورحمًة  27
 ورىبانية

رحمة ؛ رأفًة و  
 رىبانيةورحمًة و  

رأفًة ورحمة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مًة ورىبانيةورح

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 27

عليهْم إال ؛ منهْم  27
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم إال ؛ منهْم أجرىم أجرىم

  السكت
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  27
 واواً لهمزة وقفاً: أبدؿ ا يوتكم يْؤتكم 28
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  لئبل ؛ لَيبل لَئبل 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت   شيِّ  ؛شِي  َشيءٍ  29
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتيو يْؤتيو 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 29
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  29
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 ( سورة المجاِدلة  58) 
 

 إدغاـ صغير لحمزة قد س مع قْد َسمع 1
 بفتح الياء والهاء وتشديد الظاء َيظ اَىروف يُظَاِىروف 2

أمهاتهْم إف ؛  2
  السكت لخلف ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أمهاتهْم إف ؛ أمهاتهْم إال أمهاتهْم إال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إُف امهاتهم إْف َأمهاتهم 2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْــٰــْ يػػػِٔ ػػػ   ػلا 2  وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ــيالـ

وزوراً وإف  ؛ غفوٌر  2
 والذين

وزوراً و إف  ؛ 
 غفوٌر والذين

 وزوراً وإف  ؛
 غفوٌر والذين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 بفتح الياء والهاء وتشديد الظاء َيظ اَىروف يُظَاِىروف 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتماسا تماساأف ي   أف يتماسا 3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  لتومنوا لتْؤمنوا 4
 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  أف يتماسا تماساأف ي   أف يتماسا 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاف أَليمٌ عذاٍب اَليٌم ؛  عذاٌب أَليٌم ؛ أَليٌم ِإف 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقَد اَنزلنا وقْد أَنزلنا 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

5 
ٍت وللكافرين ؛ بينا

 ُمهيٌن يـو

بيناٍت 
للكافرين؛ و  

 ـوُمهيٌن ي  

بيناٍت 
وللكافرين ؛ 

 ُمهيٌن يـو
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: تسهيل الهمزةْفينبـْىـهمْ؛ْفينبُيهم همئُ ػفينبِّ  6
 باإلمالةِاهأحصِِ أحصاه 6

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  6

لخبلد التحقيق،  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل حركة الهمزة إلى وقفًا: 

الياء مع حذفها ثم إسكاف الياء للوقف، النقل 
، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي  مع الرـو
قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة 
 ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  هيٌد اَلمش شهيٌد أَلم 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 7
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛ِأدنِِجوِِـن ى  ؛ أدن ى  نجو  7  باإلمالةِىِ ـى 

7 
 ثبلثٍة ِإال ؛ 

خمسٍة ِإال ؛ عليٌم 
 لمأَ 

 ثبلثٍة ِاال ؛
 خمسٍة ِاال ؛ عليٌم اَلم 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  معهْم أين معهْم أين 7
 أو اإلبداؿ ياءً  سهيلوقفاً: الت ينبِّػيُػهم؛  ـهمينبِّــىْْ ينبِّػئُػهم 7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  7
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 باإلمالةِىِ النجوِِ ى  النجو  8

بإسكاف النوف وتقديمها على التاء وحذؼ  ويػنػتػُجػوف ويتناَجوف 8
 األلف وضم الجيم، واإلخفاء والمد جلي

ثم 8 لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ااِلثم باإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 قفاً: التسهيل مع المد أو القصرباإلمالة؛ و  وؾاءجِِ َجاءوؾ 8
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فبيس فبئس 8

ثم 9 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلثم باإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 مالةباإلِىِ والتقوِِ ى  والتقو  9
 باإلمالةِىِ النجوِِ ى  النجو  10

 شيئاً ِاال شيئاً ِإال 10

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 

  لخلف سكت ويُزادلحمزة نقل وتحقيق 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو المومن فو منالمؤْ  10
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 بسكوف الجيم وحذؼ األلف )على لسالمجْ  السالمجَ  11
  ، وال تخفى القلقلةاإلفراد

في  بهمزة مكسورة االبتداءبكسر الشين، و  ػزوانشِ ٱػزوا فػنشِ ٱ نُشػزواٱنُشػزوا فػٱ 11
  ػزوانشِ ٱ)

11 
درجاٍت واهلل ؛ خبيٌر 

 ػأيهايػ  
؛  اهللدرجاٍت و  
 ػأيهاػ  ػخبيٌر ي  

درجاٍت واهلل؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خبيٌر يػ ػأيها

 باإلمالةِاكمجوِِـن نجواكم 12

 وأطهر ؛ فإف 12
ْوأطهرْ؛ْوْاطهر
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل فإنْ؛ْفـْان

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أشفقتم-رحيٌم  رحيٌم َءأشفقتم 12
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

13 
؛ فإذ ؛  ءَأشفقتم
؛  وءاتوافأقيموا ؛ 

 وأطيعوا

]فإذْ؛ْ[ ؛ شفقتماْْءَأشفقتم ؛ ء]
؛  فـْاذ[ْ؛ْ]فأقيمواْ؛ْفـْاقيموا[

[ ؛ ]وأطيعوا ؛ اتوا•وءاتوا ؛ و]
 طيعوا[اْْو

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

  لخلف السكت ويُزادق مطلقًا: لحمزة التحقي ءأشفقتْم أف ءَأشفقتْم أف 13
 باإلمالة اكمجوِِـن نجواكم 13
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شديداً ِانهم شديداً ِإنهم 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  15
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عنهْم أمواؿ ؿعنهْم أموا 17

 شيئاً ُأْولػ ئ   شيئاً ُأْولػ ئ  17

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيئاً  
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وصبًل: ، وبين اللفظين واإلبداؿ مع اإلدغاـ
لخلف سكت، وقفاً:  ويُزادلحمزة تحقيق 
   لخلف سكت ويُزادحقيق لحمزة نقل وت
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 َشيٍء َاال  َشيٍء َأال 18

  وصبًل: لحمزة السكت يءفي لفظ )ش
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة أربعة  ويُزاد

وصبًل: لحمزة تحقيق أوجو، وبين اللفظين 
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد

  لخلف سكت ويُزادوتحقيق 
 زة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم حم عليُهم عليِهم 19
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِاىمنسِِفاْْ؛ِِاىمفأنسِِ فأنساىم 19

 ااَلذلين اأْلَذلين 20
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

    التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قوماً يؤمنوف ؤمنوفقوماً ي   قوماً يؤمنوف 22
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 22

22 
يماف ؛  اآْلخر ؛ اإْلِ

 ااَلنهار؛  ااَلخر ؛ ااِليماف اأْلَنهار
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

22 
؛ أبناءىم ؛  ءاباءىم

 يل الهمزة مع المد أو القصروقفاً: تسه ُأولۤـٰــٰــْىـكىم ؛ •؛ أبنا ىم•ءابا )معاً  ُأْولػػ  ػػِئ 

22 
ءاباءىْم أو ؛ أبناءىْم 
 أو ؛ إخوانهْم َأو ؛

 عشيرتهْم أْولػ ئ  

ءاباءىْم أو ؛ أبناءىْم أو ؛ 
 إخوانهْم أو ؛ 
 عشيرتهْم أْولػ ئ 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

أْو أَبناءىم ؛ أْو  22
 ِإخوانهم

لخلف سكت،  ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و  أَو اَبناءىم ؛ أِو ِاخوانهم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل: ضم حمزة الهاء قلػوبُهم اإليماف قلػوبِهم اإليماف 22
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 ( سورة الحشر 59 )
 

 ااَلرض اأْلَرض 1
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل ىلمْن أَ  2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ظننتْم أف ظننتْم أف 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخرجوا أف ي خرجوا أف يخرجوا 2
 قفاً: التحقيق أو التسهيلو ، و باإلمالةِاىمتِِفاْْ؛ِِاىمفأتِِ فأتاىم 2
 وصبًل: ضم حمزة الهاء قلوبػُهم الرعب رعبِهم القلوبػ 2
 كسر الباءب بُِيوتهم بُػُيوتهم 2
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 2

 ااَلبصار اأْلَبصار 2
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم معليهِ  3
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ الجبل الجبلءَ  3
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  3
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 غير غنةلخلف إدغاـ كامل من  ومن ُيشاؽِّ  شاؽِّ ومن ي   ومن ُيشاؽِّ  4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لينٍة َاو لينٍة َأو 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أفا أفاءَ  6

6 
خيٍل وال ؛ ركاٍب وال  

 من يشاء
ال ؛ ركاٍب خيٍل و  

 شاءال ؛ من ي  و  

خيٍل وال ؛ 
ركاٍب وال ؛ 
 من يشاء

 غاـ كامل من غير غنةلخلف إد

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  6
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أفا أفاءَ  7
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة وقفًا:

7 
؛ ى  ؛ القرب ى  القر 
؛  ؛ ءاتاكمى  واليتام

 نهاكم

ِ؛ِالقربِِالقرِِ ؛ِوالاتامِِـى  ِ؛ِى  ِى 
 باإلمالة  اكمهِِـاكمِ؛ِنءاتِِ

 •ااَلغنيا ؛ ااَلغنيا اأْلَغنياء 7

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
قل لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة الن ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
 لحمزة خمسة القياس

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •للفقرا ؛ للفقرا للفقراءِ  8

 ورضواناً وينصروف 8
ورضواناً 
 و ينصروف

ورضواناً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وينصروف

 أو حذفهاوقفاً: تسهيل الهمزة  و ؛ تبو و•تبو   تبو ءو 9

 وااِليماف يمافواإْلِ  9
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 9
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وفوثر وي وفويْؤثر  9

9 
خصاصٌة ومن ؛ ومن 

 يوؽ
من ؛ خصاصٌة و  
 وؽومن ي  

خصاصٌة ومن 
 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام ومن يوؽ

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرباإلمالة؛  واءجِِ َجاءو 10

يماف 10  بااِليماف باإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رحيٌم اَلم رحيٌم أَلم 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  10
 وصبًل: ضم حمزة الهاء إلخػوانػُهم الذيػن إلخوانػِهم الػذين 11

مْن َاىل ؛ لئْن  11
 ُأخرجتم ؛ أحداً أَبداً 

 مَن َاىل ؛ لئُن اخرجتم ؛ 
 أحداً اَبداً 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
  لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فيكْم أحداً  فيكْم أحداً  11
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبداً وإف أبداً و إف أبداً وإف 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لئُن اخرجوا لئْن ُأخرجوا 12
  خلف سكتل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلدبار اأْلَدبار 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ألنتْم أشد ألنتْم أشد 13

14 
جميعاً ِإال ؛ محصنٍة 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جميعاً ِاال ؛ محصنة َاو َأو
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىقرِِ قرىً  14

14 
من وراء ؛ جميعاً 

 وقلوبهم
راء ؛ جميعاً من و  
 قلوبهمو  

من وراء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميعاً وقلوبهم

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ورا ؛ ورا وراءِ  14
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :فاً وق باسػهم بػأسهم 14
 باإلمالةِىِ ـشتِِ ى  شت 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  لبِلنساف لئْلِنساف 16
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 بري   بريءٌ  16

إبداؿ الهمزة ياء لحمزة ثبلثة أوجو وقفًا: 
مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف 

، للوقف ، اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع الرـو
 اإلبداؿ مع اإلدغاـ مع اإلشماـ
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 ؛ جزاوُ  وْْجزا ؛ جزا جزاُؤا 17

وجو: خمسة القياس،  12وقفاً: لحمزة 
 باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ
واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 
 ، قبلها، اإلبداؿ واو مع القصر مع الرـو
اإلبداؿ واو مع اإلشباع في األلف التي 

توسط قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع 
األلف التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو 
 مع قصر األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تقواٱلغٍد و  تقواٱلغٍد و   تقواٱلغٍد و  18
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل؛ و باإلمالةِاىمنسِِفاْْ؛ِِاىمفأنسِِ فأنساىم 19

19 
فأنساىْم أنفسهْم ؛ 

 ئ أنفسهْم أْولػ  
أنفسهْم ؛ أنفسهْم  اىمِْفأنسِِ

 أْولػ ئ 
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْالفاىْـزون الفائزوف 20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لَو اَنزلنا لْو أَنزلنا 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لقَرافا القرءاف 21
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتواْْلر لرأيتو 21

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومن المْؤمن 23

 لباريُ ؛ ا الباِرىْْالباِري ؛  الباِرئُ  24

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 

ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ الهمزة  إبداؿ الهمزة ياء مع الرـو

 .-إشماـ الضمة  -ياء مع اإلشماـ
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 •اَلسماااَلسما ؛ ا اأْلَسماء 24

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفاً: ، وفي الهمزة األخيرة والسكت
 لحمزة خمسة القياس

 وااَلرض واأْلَرض 24
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 ةباإلمالِىِ ـحسنِِـال ى  الحسن 24

 
 ( سورة الممتحنة 60 )

 

1 
 عدوكْم أولياء ؛ 

 وإياكْم أف ؛ ربكْم إف
كْم أجمعين ؛ وإياكْم أف ؛ عدو 

 ربكْم إف
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ أوليا ؛ وابتغا أولياَء ؛ وابتغاءَ  1
 ة الهاءوصبًل ووقفاً: ضم حمز  إليُهم إليِهم ) معاً   1
 القصر أوالمد  معوقفاً: التسهيل باإلمالة؛ و  كماءجِِ َجاءكم 1
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوا تْؤمنوا 1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يفعلو فعلوومن ي   ومن يفعلو 1
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ض ل فقْد َضل 1
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سوا سواءَ  1

2 
إف يثقفوكم ؛ أعداًء 

 ويبسطوا
ثقفوكم ؛ إف ي  

 يبسطواأعداًء و  
إف يثقفوكم ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أعداًء ويبسطوا

 لكْم أعداًء ؛  2
 إليكْم أيديهم

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  إليكْم أيديهم لكْم أعداًء ؛
  السكت

 بالسِو ؛ بالسوِّ  بالسوءِ  2

نقل حركة الهمزة مزة أربعة أوجو: وقفاً: لح
للواو قبلها مع حذؼ الهمزة ثم إسكاف 

، الواو للوقف إبداؿ الهمزة ، النقل مع الرـو
فيها مع  الواو التي قبلها واو ثم إدغاـ

الواو  إبداؿ الهمزة واو ثم إدغاـاإلسكاف، 
 فيها مع الرـو  التي قبلها
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  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق  مطلقًا: تنفعكْم أرحامكم تنفعكْم أرحامكم 3
 الصاد تشديدبضم الياء وفتح الفاء و  يُػَفصِّل ِصليَػفْ  3

4 
 لكْم أسوة ؛ 
 لقومهْم إنا

 لكْم إسوة ؛
 لقومهْم إنا 

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 4

ْاوُْ•اْوْ؛ْبر•اْ؛ْبر•بر برءاُؤا 4

؛ وفي التسهيلمزة األولى: وقفاً: في اله
وجو: خمسة القياس،  12لحمزة  األخيرة

باإلضافة إلى سبعة الرسم وىي: اإلبداؿ 
واو تسكن للوقف مع اإلشباع في األلف 
التي قبلها، اإلبداؿ واو تسكن للوقف مع 
التوسط في األلف التي قبلها، اإلبداؿ واو 
تسكن للوقف مع القصر في األلف التي 

، قبلها، اإلبد اؿ واو مع القصر مع الرـو
اإلبداؿ واو مع اإلشباع في األلف التي 
قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو مع توسط 
األلف التي قبلها مع اإلشماـ، اإلبداؿ واو 
 مع قصر األلف التي قبلها مع اإلشماـ

 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 4
 ة خمسة القياسوقفاً: لحمز  •والبغضا ؛ والبغضا والبغضاءُ  4
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوا تْؤمنوا 4
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألبيو ؛ لَيبيو ألبيو 4

 ؛  ألستغفرف 4
 وإلي  )معاً 

ِْلستغفرنْ؛ْاْلستغفرن
 وإليكْ؛ْوْاليك

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  4
  وقفًا: لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فيهْم إسوة فيهْم ُأسوة 6
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 6
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  ومن يتوؿ توؿومن ي   ومن يتوؿ 6
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعسِِ عسى 7

أف يجعل ؛ مودًة  7
 واهلل ؛ قديٌر واهلل

جعل ؛ مودًة أف ي  
 اهللاهلل ؛ قديٌر و  و  

أف يجعل ؛ 
مودًة واهلل ؛ 
 قديٌر واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِاكمينهِِ ينهاكم 8
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  دياركْم أف ؛ إليهْم أف  دياركْم أف ؛ إليهْم أف 8
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء إليُهم إليِهم 8
 باإلمالةِاكمينهِِ ينهاكم 9
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  اجكْم أف إخر  اجكْم أفإخر  9
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا ومن يتولهم تولهمومن ي   ومن يتولهم 9
 القصر أوالمد  معوقفاً: التسهيل باإلمالة؛ و  كماءجِِ َجاءكم 10
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنات ؛ مومنات المْؤمنات ؛ مْؤمنات 10

فإف ؛ ِإيمانهن ؛ ب 10
 وءاتوىم

هن[ْ؛ْ]فإنْ؛ْـمانـياْْهنْ؛ْبــمانـ]بِإي
 اتوىم[•ن[ْ؛ْ]وءاتوىمْ؛ْواْْفـ

 التسهيل وقفاً: التحقيق أو

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم أف  عليكْم أف 10
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وَسلوا ؛ وليَسػلوا ػػلواػلوا ؛ وليسػػٔ وسػػػٔ  10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيٌم وإف إفحكيٌم و   حكيٌم وإف 10

 َشُي ؛ شي   َشيءٌ  11

لخبلد التحقيق،  ويُزادلحمزة السكت وصبًل: 
لحمزة ستة أوجو: نقل حركة الهمزة إلى وقفًا: 

 ، الياء ثم إسكاف الياء للوقف، النقل مع الرـو
النقل مع اإلشماـ، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ 
الياء التي قبلها فيها ثم اإلسكاف للوقف، 
إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها 

، إبداؿ الهمزة ياء مع إدغاـ الياء فيها مع  الرـو
  التي قبلها فيها مع اإلشماـ

مْن َأزواجكم ؛  11
 ذىبْت َأزواجهم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَزواجكم ؛ ذىبَت َازواجهم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادحقيق مطلقًا: لحمزة الت أزواجكْم إلى  أزواجكْم إلى 11
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاتوا•فآتوا ؛ فػ فآتوا 11
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو مومن فو مْؤمن 11
 القصر أوالمد  معوقفاً: التسهيل باإلمالة؛ و  ؾاءجِِ َجاءؾ 12
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنات المْؤمنات 12
 الهمزة ألفاً  وقفاً: أبدؿ ياتين يْأتين 12

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  12
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

12 
شيئاً وال ؛ ببهتاٍف 

 ػأيهايفترينو ؛ رحيٌم يػ  

ال ؛ شيئاً و  
فترينو ؛ ببهتاٍف ي  
 ػأيهاػ  ػرحيٌم ي  

شيئاً وال ؛ 
؛ ببهتاٍف يفترينو

 يػ ػأيها رحيمٌ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل رجلهناْْوأرجلهن ؛ و وأرجلهن 12
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 13
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيَــْىــسواْ؛ْيَــْىــس ػػسػسوا ؛ يَػػىِٕ يَػػىِٕ  13

لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت  ة ااَلخر  ة اآْلخر  13
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاصحاب مْن َأصحاب 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة الصف 61 ) 

 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 1
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرصوٌص وإذ إذمرصوٌص و   مرصوٌص وإذ 4
ِ؛ِزِِموسِِ ى  ؛ زاغواموس 5  باإلمالةِاغواى 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  توذونني تْؤذونني 5
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعاسِِ عيسى 6
 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر ــيلإسراىْْ إسرآئيل 6
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 6

برسوٍؿ يأتي ؛ مبيٌن  6
 ومن

أتي ؛ برسوٍؿ ي  
 منمبيٌن و  

برسوٍؿ يأتي ؛ 
 مبيٌن ومن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 6
 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر ىماءجِِ َجاءىم 6
 وألف بينهما بفتح السين وكسر الحاء َسػاِحر ِسْحر 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ومَن َاظلم ومْن َأظلم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ؛ِيُْدعِِِىِ افتِِ ى  ؛ يُْدعَ  ى  افتر  7

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلسبلـ اإْلِسبلـ 7
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ْ؛ْليطفُيواْ؛ْلطُفواليطفــْـواْ واػػػػػٔ ليطف 8
، أو : تسهيل الهمزة، أو إبدالها ياءً وقفاً 

 حذؼ الهمزة مع ضم الفاء
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو ْفواىهميَْبأفواىهمْ؛ْبـ بأفواىهم 8
 باإلمالةِىِ هدِِـبال ى  بالهد 9

ىْل َأدلكم ؛ عذاٍب  10
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مىَل َادلكم ؛ عذاٍب اَلي أَليم

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوف تْؤمنوف 11
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بَيموالكم؛  بأموالكم بأموالكم 11
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نفسكماْْوأنفسكم ؛ و وأنفسكم 11
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 11

 ااَلنهار اأْلَنهار 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو ؛ باإلمالةِىِ خرِِاْْوِ؛ِىِ وأخرِِ ى  وأخر  13
 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف قريٌب وبشِّر قريٌب و بشِّر قريٌب وبشِّر 13
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 13
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػامنت •فآمنت ؛ فػ فآمنت 14
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىعاسِِ عيسى 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَنصاري مْن أَنصاري 14
  لخلف سكت زادويُ نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْطاىْـفةْ؛ْإسراىْــيل إسرآئيل )معاً ؛طائفة  14
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 ( سورة الجمعة 62 )
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 1
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااُلميين اأْلُميين 2
 تحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت ال

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 2
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليهْم ءاياتو عليهْم ءاياتو 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مبيٍن وءاخرين ءاخرينمبيٍن و   مبيٍن وءاخرين 2
 فاً: التحقيق أو التسهيلوق اخرين•وءاخرين ؛ و وءاخرين 3
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتيو يؤتيو 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يشاء شاءمن ي   من يشاء 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاءُ  4
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 5
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بيس بئس 5
 فاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً وق بآيات ؛ بَيايات بآيات 5

6 
زعمتْم أنكْم ؛ أنكْم 

 زعمتْم أنكْم ؛ أنكْم أولياء أولياء
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •أوليا ؛ أوليا أولياءُ  6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  مزةلحوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاف قْل ِإف 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أو اإلبداؿ ياءً  وقفاً: تسهيل الهمزةْفينبـْىـكمْ؛ْفينبـيُـكم كمئُ ػفينبِّ  8

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  فاسعوِا ِالى  فاسعْوا ِإلى  9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم إف لكْم إف 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة من يـو ـومن ي   من يـو 9

 ااَلرض اأْلَرض 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
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 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  تجارًة َاو تجارًة َأو 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة المنافقون63)

 
 القصر وأالمد  معوقفاً: التسهيل باإلمالة؛ و  ؾاءجِِ َجاءؾ 1
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ سا ساءَ  2
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بأنهْم ءامنوا بأنهْم ءامنوا 3
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتهمْاْر رأيتهم 4

4 
وإف يقولوا ؛ مسندٌة 

 يحسبوف
قولوا ؛ وإف ي  
 حسبوفمسندٌة ي  

وإف يقولوا ؛ 
مسندٌة 
 يحسبوف

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 حمزة الهاء وصبًل ووقفاً: ضم عليُهم عليِهم 4
 باإلمالةِىِ ـأنِِ ى  أن 4
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوفكوف يْؤفكوف 4
 أو حذفها وقفاً: تسهيل الهمزة وسهم ؛ روسهم•ر رءوسهم 5
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتهماْْور ورأيتهم 5
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •سوا ؛ سوا سواءٌ  6
 الهاء وصبًل ووقفاً: ضم حمزة عليُهم عليِهم 6

ْم أستغفرت ؛ هعلي 6
 لهْم أـ ؛ لهْم إف

عليهْم أستغفرت ؛ لهْم أـ ؛ لهْم 
 إف

لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
 السكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يغفر غفرلن ي   لن يغفر 6

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 7
 والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلعز ؛ ااَلذؿ اأْلَعز ؛ اأْلَذؿ 8
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وللمومنين وللمْؤمنين 8
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  تلهكْم أموالكم تلهكْم أموالكم 9
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يفعل فعلومن ي   ومن يفعل 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتي أتيأف ي   أف يأتي 10
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولن يؤخر ولن ي ؤخر ولن يؤخر 11
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  رخِّ يوَ  يؤخِّر 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاذا نفساً  نفساً ِإذا 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 11
 

 ( سورة التغابن 64 )
 

 ااَلرض اأْلَرض 1
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ؛ شيِّ َشِي  َشيءٍ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  فيها مع الرـوإدغاـ الياء التي قبلها 

كافٌر ومنكم ؛ مؤمٌن  2
 واهلل

منكم ؛ كافٌر و  
 اهللمؤمٌن و  

كافٌر ومنكم  
 مؤمٌن واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومن مْؤمن 2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  وااَلرض واأْلَرض 4
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 5
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ْنَباْ؛ْنبَـْوْ؛ْنبَـوُْ نبَػُؤا 5

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ألفاً، تسهيل الهمزة مع الرـو

قف، إبداؿ الهمزة واو مضمومة تسكن للو 
، إبداؿ الهمزة واو  واو مضمومة مع الرـو

 مضمومة مع اإلشماـ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ٌر يهدونناأبش أبشٌر ي هدوننا أبشٌر يهدوننا 6
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىـواستغنِِ واستغنى 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يُبعثوا لن ي بعثوا لن يُبعثوا 7
 باإلمالةِىِ ـبلِِ ى  بل 7
 وقفاً: تسهيل الهمزةْلتنبَّــْون ف  ؤُ لتنب ػ 7
 التحقيق أو التسهيل وقفاً: ػػامنوا•ػفآمنوا ؛ ف فآمنوا 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خبيٌر يـو ـوخبيٌر ي   خبيٌر يـو 8

ومن يؤمن ؛ صالحاً  9
 يكفر

ومن ي ؤمن ؛ 
 صالحاً ي كفر

ومن يؤمن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صالحاً يكفر

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 9
 لهمزة ياءً وقفاً: أبدؿ ا سيَياتو سيَئاتو 9

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 9
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بياياتنا بآياتنا 10
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 10

خلف سكت، ل ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مصيبٍة ِاال مصيبٍة ِإال 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

11 
ومن يؤمن ؛ عليٌم 

 وأطيعوا
ومن ي ؤمن ؛ 

 أطيعواعليٌم و  
ومن يؤمن ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عليٌم وأطيعوا

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 11
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  11
  لحمزة أربعة أوجوتحقيق، وقفاً: ال

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنوف المْؤمنوف 13

مْن َأزواجكم ؛ رحيٌم  14
 ِإنما

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَزواجكم ؛ رحيٌم ِانما
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فتنٌة واهلل اهللفتنٌة و   فتنٌة واهلل 15

 [طيعوااْْوأطيعوا ؛ و] وأطيعوا ؛ وأنفقوا 16
 [نفقوااْْوأنفقوا ؛ و]

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل

 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألنفسكم ؛ لَينفسكم ألنفسكم 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يوؽ ومن ي وؽ ومن يوؽ 16

حسناً  اً ي ضاعفوحسن حسناً يضاعفو 17
 يضاعفو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 
 ( سورة الطالق65)

 
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ النسا النساءَ  1
 كسر الباءب بُِيوتهن بُػُيوتهن 1

أف يأتين ؛ مبيِّنٍة  1
 وتل  ؛ ومن يتعد

أف ي أتين ؛ مبيِّنٍة 
و تل  ؛ ومن 

 ي تعد

أف يأتين ؛ 
مبيِّنٍة وتل  ؛ 

 من يتعدو 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 1
 بإدغاـ الداؿ في الظاء فقد ظ لم فقْد ظَلم 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

2 
أشهدوا ؛ بمعروٍؼ و 

خرجاً ومن يتق ؛ م
 ويرزقو

بمعروٍؼ 
أشهدوا ؛ ومن و  

ي تق ؛ مخرجاً 
 و يرزقو

بمعروٍؼ 
أشهدوا ؛ و 

ومن يتق ؛ 
 مخرجاً ويرزقو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 2
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخر اآْلخر 2
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ومن يتوكل ؛ قدراً  3
 يػػػػٔ والػػ  

ومن ي توكل ؛ 
 يػػػػٔ قدراً و الػػ  

ومن يتوكل ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يػػػػٔ قدراً والػػ  

 وهُ بالٌغ اَمرَ  ےبالُغ َأمرِهِ  3

وضم ىاء بتنوين الضم للغين وبفتح الراء، 
الكناية، وال يخفى صلة ىاء الكناية وصبلً 

صبًل: لحمزة تحقيق و  بين اللفظينو بواو، 
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد

 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 
 إدغاـ صغير لحمزة قد ج عل قْد َجعل 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  3
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

ْــٰــْْو )معاً  يػػػِٔ ػػػ   ػلاو  4  همزة مع المد أو القصروقفاً: تسهيل ال ــيالـ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْنيَـــْــس ػسنيَػػىِٕ  4
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  نسائكْم إف نسائكْم إف 4

4 
ي ؛ أف ػػٔ أشهٍر وال ػػػ  

 يضعن ؛ ومن يتق

ي ؛ ػػػٔ ال ػػػ  أشهٍر و  
ضعن ؛ ومن أف ي  

 تقي  

ي  ػػٔ أشهٍر وال ػػػ  
أف يضعن ؛ 

 ن يتقوم
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلحماؿ اأْلَحماؿ 4
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَمره مْن َأمره 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ كامل من غير غنة لخلف ومن يتق ومن ي تق ومن يتق 5
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتو سيئاتو 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أجراً َاسكنوىن أجراً َأسكنوىن 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

6 
من وجدكم ؛ 
 بمعروٍؼ وإف

من و جدكم ؛ 
 بمعروٍؼ و إف

من وجدكم ؛ 
 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  بمعروٍؼ وإف

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فإَف اَرضعن  فِإْف َأرضعن 6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػاتوىن•فآتوىن ؛ فػ فآتوىن 6
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  واواتمر  واوْأتمر  6
 باإلمالةِىِ أخرِِ ى  أخر  6
 باإلمالةِاىااهِ؛ِءاتِِءاتِِ اتاه ؛ ءاتاىاء 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نفساً ِاال نفساً ِإال 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

عسٍر يسراً ؛ يسراً  7
 وكأين

عسٍر ي سراً ؛ 
 يسراً و كأين

عسٍر يسراً ؛ 
 يسراً وكأين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ْوكـْايـن أينوك 8

الراجح فيها التسهيل فقط، ألف ىذه وقفاً: 
الكلمة وإف كانت مركبة حسب األصل من 
" كاؼ التشبيو " و " أي " فقد تنوسي ىذا 

 ) راجع األصوؿ  األصل 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عَن َامر عْن َأمر 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 عذبناىاشديداً و   وعذبناىا شديداً  8
شديداً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وعذبناىا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خسراً َاعد خسراً َأعد 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَللباب اأْلَلباب 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 والسكتالنقل لحمزة التحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَنزؿ قْد أَنزؿ 10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

11 
رسوالً يتلوا ؛ ومن 
يؤمن ؛ صالحاً 

 يدخلو

تلوا ؛ رسوالً ي  
ؤمن ؛ ومن ي  

 دخلوصالحاً ي  

رسوالً يتلوا ؛ 
ومن يؤمن ؛ 
 صالحاً يدخلو

 غنة لخلف إدغاـ كامل من غير

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عليكْم ءايات عليكْم ءايات 11
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 11

 ااَلنهار اأْلَنهار 11
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاحسن قْد َأحسن 11
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

12 
سماواٍت ومن ؛ 
قديٌر وأف  ؛ علماً 

 ػأيهايػ  

من ؛ سماواٍت و  
أف  ؛ علماً قديٌر و  
 ػأيهاػػ  ي  

 سماواٍت ومن
قديٌر وأف  ؛ 
 علماً يػ ػأيها

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزاد: لحمزة السكت وصبلً  ااَلرض؛ ااَلمر اأْلَرض؛ اأْلَمر 12
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد َاحاط قْد َأحاط 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  َشيٍء )معاً  12
  وجولحمزة أربعة أالتحقيق، وقفاً: 

 علماً يػ ػأيها ػ ػأيهاػعلماً ي   * بسم اهللعلماً  12
لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
حفص فلو اإلقبلب؛ وال يخفى أف  لخلف 

 [وقد سبق]إدغاـ كامل من غير غنة؛ 
 

 ( سورة التحريم 66 )
 

 باإلمالةِكممولِِ موالكم 2

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نبأؾوإَذ َاسر ؛ مَن اَ  وإْذ َأسر ؛ مْن أَنبأؾ 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نب ػَأت ؛ نب ػَأىا ؛ أنب ػَأؾ  3
 وقفاً: تسهيل الهمزةْنبَّـْاتْ؛ْنبَّـْاىاْ؛ْأنبَّـْاكْ؛ْنبَّـْاين نب ػأَني

 إدغاـ صغير لحمزة فقد ص غت فقْد َصغت 4
 لةباإلماِهمولِِ مواله 4

بفتح الجيم والراء، وىمزة مكسورة قبل  وَجبَرئيل وِجبرِيل 4
 الياء تمد على البدؿ، ووقفًا: بالتسهيل

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  المومنين المْؤمنين 4
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 5
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5 
أف يبدلو ؛ ثيباٍت 
وأبكاراً ؛ وأبكاراً 

 ػأيهايػ  

بدلو ؛ أف ي  
أبكاراً ؛ ثيباٍت و  
 ػأيهاػ  ػاراً ي  وأبك

أف يبدلو ؛ 
ثيباٍت وأبكاراً  

 ػأيهاوأبكاراً يػ  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنات مْؤمنات 5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل بكاراً ْاْو؛  وأبكاراً  وأبكاراً  5
 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ ناراً وقودىا قودىاناراً و   ناراً وقودىا 6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ومروفي ْؤمروفي 6
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  سيَياتكم  سيَئاتكم 8
ِ؛ِيسعِِعسِِ ى  ؛ يسعى  عس 8  باإلمالةِىِ ى 
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربكْم أف ربكْم أف 8

أف يكفر ؛ قديٌر  8
 ػأيهايػ  

أف ي كفر ؛ قديٌر 
 ػأيهاي ػػ  

أف يكفر ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ػأيهاقديٌر يػ  

 اإلبداؿ إلى ياءً وقفاً: التحقيق أو  مانهميَػػيوبأيمانهم ؛ وبػ يمانهموبأَ  8

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهار اأْلَنهار 8
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  8
لخبلد  ويُزادت وصبًل: لحمزة السك
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 9
 باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً ِاىموماوِِ ومْأواىم 9
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وبيس وبئس 9
 وقفاً: تسهيل الهمزة تاْْمرٱ ) معاً   مرأتٱ 10

 مرأت ؛ شيئاً ٱنوٍح و  10
 وقيل

مرأت ؛ ٱنوٍح و  
 قيلشيئاً و  

مرأت ؛ ٱنوٍح و
 شيئاً وقيل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  10
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 وقفاً: تسهيل الهمزة تاْْمرٱ مرأتٱ 11

بكسر الكاؼ وفتح التاء  أي إلفراد،با وِكَتابو وُكُتبو 12
 وزيادة ألف بعدىا 
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 ( سورة الممك  67) 
 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

اـ الياء التي قبلها فيها ثم ياء مع إدغ
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

2 
ليبلوكْم أيكْم ؛ أيكْم 

 ليبلوكْم أيكْم ؛ أيكْم أحسن أحسن
لخلف  ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق 
  السكت

 ير غنةلخلف إدغاـ كامل من غ عمبًل وىو عمبًل و ىو عمبًل وىو 2
ِ)ِمعاًِ(ترِِ ) معاً   ى  تر  3  باإلمالةِى 
 بتشديد الواو دوف ألف تفو ت تفاوت 3
 إدغاـ صغير لحمزة ىل ت رى   ىْل َترى   3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ينقلِب ِالي  ينقلْب ِإلي   4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أبدؿ الهمزة ياءً : وقفاً  خاسيَػاً  خاسئػاً  4

خاسئػاً وىو ؛ حسيٌر  4
 ولقد

خاسئػاً و ىو ؛ 
 حسيٌر و لقد

خاسئػاً وىو ؛ 
 حسيٌر ولقد

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 إدغاـ صغير لحمزة ولقد ز ينا ولقْد زَينا 5
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  5
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 5
 ياءً وقفاً: أبدؿ الهمزة  سوبي وبئس 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهيقاً وىي ىيشهيقاً و   شهيقاً وىي 7
 وقفاً: تسهيل الهمزةْهمـسـْال سألهم 8
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 8
 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 9
اءقد  قْد َجاءنا 9  إدغاـ صغير لحمزة، وال يخفى إمالة األلف ناجِّ
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 َشيٍء ِاف َشيٍء إف 9

في لفظ )شيء  وصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق ، وبين اللفظين أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
 لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِإَف اَنتم ِإْف أَنتم 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أنتْم إال أنتْم إال 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كبيٍر وقالوا قالواكبيٍر و   كبيٍر وقالوا 9

مغفرٌة وأجر ؛ كبيٌر  12
 وأسروا

مغفرٌة و أجر ؛  
 كبيٌر و أسروا

مغفرٌة وأجر ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سرواكبيٌر وأ

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ر واساْْر وا ؛ ووأس ر واوأس 13
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  قولكْم أو قولكْم أو 13

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 15
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ِمنتماْْءَأِمنتم ؛ ء ءَأِمنتم 16
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يخسف خسفأف ي   أف يخسف 16

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 16
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ـْ َأمنت 17 ـَ َامنتم مأ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يرسل رسلأف ي   أف يرسل 17

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  بصيٌر َامن؛  يرِوا ِالى بصيٌر َأمن؛  يرْوا ِإلى 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

صافاٍت  يقبضنصافاٍت و   صافاٍت ويقبضن 19
 ويقبضن

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  19

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 
الياء مع حذفها ثم إسكاف حركة الهمزة إلى 

، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو
ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  إدغاـ الياء التي قبلها فيها مع الرـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  غروٍر َامن غروٍر َأمن 20
  لخلف سكت ويُزادوتحقيق نقل  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يرزقكْم إف يرزقكْم إف 21

إْف َأمس  ؛ ونفوٍر  21
 أفمن

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَف َامس  ؛ ونفوٍر َافمن
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونفور عتوٍّ  عتوٍّ و نفور عتوٍّ ونفور 21

أفمن يمشي ؛ أم ن  22
 يمشي

أفمن ي مشي ؛ 
 أم ن ي مشي

أفمن يمشي ؛ 
 أم ن يمشي

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 باإلمالةِىِ أىدِِ ى  أىد 22
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  22
 ةوقفاً: تسهيل الهمز ْأنشـاْكم أنشأكم 23

 وااَلبصار ؛ وااَلفئدة واأْلَبصار ؛ واأْلَفئدة 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وااَلِفدة واأْلَفئدة 23
وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل في الهمزة الثانية 
 ؛ وقد سبق عن األولىحركتها لما قبلها

 زةوقفاً: تسهيل الهم كماْْذر ذرأكم 24

 ااَلرض اأْلَرض 24
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ ـمتِِ ى  مت 25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِانما قْل ِإنما 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة وهْاْر رأوه 27
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 ؛ ِسػػي ت ػتػيَ ػػسِ  يئتس 27
حركة الهمزة إلى  : نقلوجهافلحمزة وقفاً: 

إبداؿ الهمزة ياء أو ، الهمزة الياء مع حذؼ
 مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها

28 
قْل َأرءيتم ؛ إْف 
َأىلكني ؛ عذاٍب 

 أَليم

قَل اَرءيتم ؛ إَف َاىلكني ؛ عذاٌب 
 اَليم

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق 
لخلف  ويُزادوقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

  سكت
 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 28
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أرءيتْم إف أرءيتْم إف 28
 وصبًل بإسكاف الياء، مع حذفها للساكنين أىلكنيْ  أىلكنيَ  28
 ، وال يخفى المنفصلوصبًل بإسكاف الياء معيْ  معيَ  28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يجير جيرفمن ي   فمن يجير 28

قْل َأرءيتم ؛ إْف  30
 َأصبح

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل اَرءيتم ؛ إَف َاصبح
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيل يتم•أر أرءيتم 30
 لخلف السكت ويُزادًا: لحمزة التحقيق مطلق أرءيتْم إف أرءيتْم إف 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فمن يأتيكم فمن ي أتيكم فمن يأتيكم 30
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 30
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بما ؛ بما بماءٍ  30

أما لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ،  معيٍن    معيٍن * بسم اهلل 30
 حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة القمم 68 )

 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بمجنوٍف وإف إفبمجنوٍف و   بمجنوٍف وإف 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممنوٍف وإن  إن ممنوٍف و   ممنوٍف وإن  3
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •مش ا ؛ مش ا مش اءٍ  11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  معتٍد اَثيم معتٍد أَثيم 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  زنيٍم َاف زنيٍم َأف 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

زاد ىمزة استفهاـ، ولو وصبًل: تحقيق  َءَأف أف 14
 الثانية سهيلتبتحقيق أو بوقفاً: الهمزتين، و 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ماٍؿ وبنين ماٍؿ و بنين ماٍؿ وبنين 14
 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 15

 ااَلولين اأْلَولين 15
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ت، لخلف سك ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَقسموا إْذ َأقسموا 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْطاىْـفْ؛ْناىْـمون طائف ؛ نائموف 19
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  حرثكْم إف حرثكْم إف 22
 وقفاً: تسهيل الهمزة اوىْاْر ارأوى 26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وامسكيٌن وغد غدوامسكيٌن و   مسكيٌن وغدوا 24
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أوسطهْم ألم أوسطهْم ألم 28

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلَم اَقل أَلْم َأقل 28
   لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 إدغاـ كامل من غير غنةلخلف  بعٍض يتبلوموف بعٍض ي تبلوموف بعٍض يتبلوموف 30
 باإلمالةِىِ عسِِ ى  عس 32
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يبدلنا بدلناأف ي   أف يبدلنا 32

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلخرة  ة اآْلخر  33
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  ف السكتلخل ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أيماف لكْم أيماف 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بالغٌة ِالى بالغٌة ِإلى 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  سلهْم أيهم سلهْم أيهم 40

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  زعيٌم اَـ زعيٌم أـَ  40
  لخلف سكت ويُزادقل وتحقيق ن لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •شركا ؛ شركا شركاءُ  41
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فلياتوا فليْأتوا 41
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  بشركائهْم إف بشركائهْم إف 41
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي ساٍؽ ويدعوف ساٍؽ و يدعوف ساٍؽ ويدعوف 42

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خاشعًة اَبصارُىم خاشعًة أَبصارُىم 43
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ذلٌة وقد قدذلٌة و   ذلٌة وقد 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن ُيكذب ومن ي كذب ومن ُيكذب 44
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  هْم إفل لهْم إف 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  متيٌن اَـ متيٌن أـَ 45
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها تَسػػػلهم لهمػػػػػٔ تس 46
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ػػلهْم أجراً تسػػػٔ  لهْم أجراً ػػػػػٔ تس 46
 باإلمالةِىِ نادِِ ى  ناد 48
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •بالعرا ؛ بالعرا بالعراءِ  49
 باإلمالةِاهفاجتبِِ فاجتباه 50

وإف يكاد ؛ لمجنوٌف  51
 وما

كاد ؛ وإف ي  
 مالمجنوٌف و  

وإف يكاد ؛ 
 لمجنوٌف وما

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 
 ( سورة الحاقة69)

 
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 3
 إدغاـ صغير لحمزة كذبت ث مود كذبْت ثَمود 4
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لياٍؿ وثمانية لياٍؿ و ثمانية لياٍؿ وثمانية 7
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىفتِِ فترى 7
 باإلمالةِىِ صرعِِ ى  صرع 7
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كأنهْم أعجاز كأنهْم أعجاز 7
 إدغاـ صغير لحمزة فهل ت رى   فهْل تَرى   8
 باإلمالة ِىِ ترِِ ى  تر  8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اءجِِباقيٍة و اءجِِباقيٍة و   باقيٍة وجاء 8
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 مزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالة، ووقفاً: لح اجِِِو وَجاء 9
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  والموتفكات والمْؤتفكات 9
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  بالخاطَية بالخاطئة 9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أخذىْم أخذة أخذىْم أخذة 10

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رابيًة ِانا رابيًة ِإنا 10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  حمزةلوقفًا: 

 باإلمالة لدى الوقف عليهاِا غِِ طغا 11
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الما ؛ الما الماءُ  11

وتعيها ؛ أذٌف  تذكرةً  12
 واعية

تعيها ؛ و   تذكرةً 
 اعيةأذٌف و  

وتعيها ؛  تذكرةً 
 أذٌف واعية

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

نفخٌة واحدة ؛  13
 حدٌة وحملتوا

احدة ؛ نفخٌة و  
 حملتواحدٌة و  

نفخٌة واحدة ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واحدٌة وحملت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة دك ًة واحدة احدةدك ًة و   دك ًة واحدة 14
ػذف 15  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذف يومػىِٕ
ػذٍ ف 15 ػذٍ ف وقعت يومػىِٕ ػذٍ ف قعتو   يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقعت يومػىِٕ
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  16
ػذ 16  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

16 
ػذٍ  واىية ؛ واىيٌة  يومػىِٕ

 مل وال
ػذٍ  و اىية ؛  يومػىِٕ

 واىيٌة و المل 
ػذٍ  واىية ؛  يومػىِٕ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واىيٌة والمل 

ػذثمانيٌة  17 ػذي  ثمانيٌة  يومػىِٕ ػذثمانيٌة  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 18  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 باإلمالةبدؿ التاء، و بالياء ِىِ خفِِـي ى  تخف 18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اوتي مْن ُأوتي 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر ـ•ىا ىاـؤ 19
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ اقَرواوا ؛ •اقر اقرءوا 19
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لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص كتابيْو ِإني كتابيْو ِإني  19
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

وقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء مع إدغاـ الياء التي ِىنػي ػا ػػاً ىنيػػٔ  24
 قبلها فيها

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلياـ اأْلَياـ 24
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اوتي ؛ َلُم اوت ؛ َلْم ُأوت مْن ُأوتي 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وَلَم َادر وَلْم َأدر 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 28

28 
؛ ماليو َىل   سماليو

 ى ل 
 َىل  ماليَ وصبًل: 

 يْ ـمالوقفاً: 
وصبًل: بدوف سكت، ألنو يحذؼ ىاء 

 السكت، ووقفاً: بإثباتها

 سلطانيو خذوه 29
 سلطانَي خذوهوصبًل: 

 وصبًل: حذؼ ىاء السكت، ووقفًا: أثبتها يْ ـسلطانوقفاً: 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومن يْؤمن 33
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حميٌم وال حميٌم و ال حميٌم وال 35

ـٌ ِإال 36 ـٌ ِاال طعا لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طعا
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلو  يْأكلو 37

، أو لهمزة، أو إبدالها ياءً : تسهيل اوقفاً ْونْ؛ْاخلاطُــونـُـْاخلاطـــْـونْ؛ْاخلاطي وفػػػػٔ الخاط 37
 حذؼ الهمزة مع ضم الطاء

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وما كريمٍ  ماو   كريمٍ  وما كريمٍ  40
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  تومنوف تْؤمنوف 41

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلقاويل اأْلَقاويل 44
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاحد َأحد منْ  47
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة المعارج 70 )
 

 وقفاً: بالتسهيلْسـْال سَأؿ 1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بعذاٍب واقع اقعبعذاٍب و   بعذاٍب واقع 1

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  جميبًل ِانهم جميبًل ِإنهم 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ــوبعاداًِو نرِِ ػػػوبعيداً ونرىػ   6 ـوبعاداًِونرِِِىــ   لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىـــ 
 باإلمالةِــوىـِـ ونرِِ ػػػوونرىػ   7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قريباً يـو قريباً ي ـو قريباً يـو 7
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما لسماءُ ا 8
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها َيَسػػػل ػلَيسػػػٔ  10

 حميماً يبصرونهم 10
حميماً 
 ي بصرونهم

حميماً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يبصرونهم

ػذ 11  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل خيواْْوأخيو ؛ و وأخيو 12

 تُػػوِّيو ؛ تُػػْوِويو تػٔػػػويو 13
وىو  مع إدغامها واواً بإبداؿ الهمزة وقفاً: 

 إظهارىاالمقدـ، أو 

 ااَلرض اأْلَرض 14
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 باإلمالةِىِ لظِِ ى  لظ 15
 بتنوين الضم نزاعةٌ  نزاعًة  16
 باإلمالةِىِ للشوِِ ى  للشو  16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَدبر مْن َأدبر 17
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـوتولِِ ى  وتول 17
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ وعِِاْْف؛ِِىِ فأوعِِ ى  فأوع 18

نساف 19  نسافااِل  اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىلوعاً ِاذا ىلوعاً ِإذا 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جزوعاً وإذا جزوعاً و إذا جزوعاً وإذا 20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  منوعاً ِاال ِإال منوعاً  21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصرْداىْـمون دائموف 23
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ماموف مْأموف 28
 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من مأموٍف والذين الذينمأموٍف و   مأموٍف والذين 28
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  أزواجهْم أو أزواجهْم أو 30

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ملكَت اَيكانهم ملكْت أَيمانهم 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ابتغِِ ى  ابتغ 31
 ؿوقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبدا ورا وراءَ  31
 ، أي بحذؼ األلف الثانيةباإلفراد بشهادتهم بشهاداتهم 33
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْقاىْـمون قائموف 33

 مِريِ ٱ؛  مِرىْْٱمِري ؛ ٱ مِرئٍ ٱ 38

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ  تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
 الهمزة ياء مكسورة ثم اإلسكاف للوقف

فيتحد ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف 
 تقديراً، اإلبداؿ ياء مكسورة مع الرـو

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أف منهْم أف 38
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يدخل دخلأف ي   أف يدخل 38

 ااَلجداث اأْلَجداث 43
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 يق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحق
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كأنهْم إلى كأنهْم إلى 43
 بفتح النوف وإسكاف الصاد َنْصب ُنُصب 43
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نصٍب يوفضوف نصٍب ي وفضوف نصٍب يوفضوف 43

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  خاشعًة اَبصارىا خاشعًة أَبصارىم 44
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة نوح 71 ) 
 

نوحاً ِإلى ؛ أْف أَنذر ؛   1
 عذاٌب أَليم

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نوحاً ِالى ؛ أَف اَنذر ؛ عذاٍب اَليم
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يأتيهم أتيهمأف ي   أف يأتيهم 1
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبيٌن َاف مبيٌن َأف 2
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل طيعوفاْْوأطيعوف ؛ و وأطيعوف 3
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  خرخركم ؛ يوَ ويوَ  خريؤَ  ؛خركم ويؤَ  4
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  يؤخركْم إلى يؤخركْم إلى 4
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمًى  4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ف  مسمًى اِ  ف  مسمًى إِ  4
  ف سكتلخل ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِ َجاء 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ليبلً ونهاراً  نهاراً ليبلً و   ليبلً ونهاراً  5
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فراراً وإني إنيفراراً و   فراراً وإني 6
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم إسراراً  لهْم إسراراً  9
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ربكْم إنو ربكْم إنو 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة غفاراً يرسل غفاراً ي رسل غفاراً يرسل 10
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ السما السماءَ  11

 يمددكممدراراً و   مدراراً ويمددكم 11
مدراراً 
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ ويمددكم

12 
بأمواٍؿ وبنين ؛ 
 جناٍت ويجعل

بنين ؛ بأمواٍؿ و  
 يجعلجناٍت و  

؛ بأمواٍؿ وبنين
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جناٍت ويجعل

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لكْم أنهاراً  لكْم أنهاراً  12
 كامل من غير غنةلخلف إدغاـ   وقاراً وقد قدوقاراً و   وقاراً وقد 13
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خلقكْم أطواراً  خلقكْم أطواراً  14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أطواراً اَلم أطواراً أَلم 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  طباقاً وجعل جعلطباقاً و   طباقاً وجعل 15

نوراً وجعل ؛ سراجاً  16
 واهلل

جعل ؛ نوراً و  
 اهللسراجاً و  

نوراً وجعل ؛ 
 سراجاً واهلل

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 17
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

  لخلف السكت ويُزادلحمزة التحقيق  مطلقًا: ويخرجكْم إخراجاً  ويخرجكْم إخراجاً  18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة إخراجاً واهلل اهللإخراجاً و   إخراجاً واهلل 18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 19
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 بضم الواو الثانية وإسكاف البلـ وُوْلده وَوَلده 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خساراً ومكروا مكرواخساراً و   ومكروا خساراً  21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كباراً وقالوا كباراً و قالوا كباراً وقالوا 22

وداً وال ؛ سواعاً وال؛  23
 ونسراً وقد

وداً و ال ؛ سواعاً 
 و ال ؛ ونسراً و قد

وداً وال ؛ 
سواعاً وال ؛ 
 ونسراً وقد

 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وقَد َاضلوا وقْد َأضلوا 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كثيراً وال الكثيراً و   كثيراً وال 24

 خطي اتهم خطيئاتهم 25
اء بدؿ الهمزة ياًء مع إدغاـ اليوقفاً: أ

 األولى في الثانية فيصير النطق بياء مشددة
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  خطيئاتهْم أغرقوا خطيئاتهْم أغرقوا 25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أنصاراً وقاؿ قاؿأنصاراً و   أنصاراً وقاؿ 25

 ااَلرض اأْلَرض 26
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  قفاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، و 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  دي اراً ِان  دي اراً ِإن  26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  بإسكاف ياء اإلضافة بيتْي  بيتيَ  28

مْؤمناً ؛ وللمْؤمنين ؛  28
 والمْؤمنات

 مومناً ؛ وللمومنين ؛
 واواً همزة وقفاً: أبدؿ ال والمومنات 
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مؤمناً  للمؤمنينمؤمناً و   مؤمناً وللمؤمنين 28
 وللمؤمنين

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  تباراً قل تباراً * بسم اهلل 28
 حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة الجن72)

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قُل اوحي قْل ُأوحي 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةفًا: وق

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراناً  قرءاناً  1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عجباً يهدي عجباً ي هدي عجباً يهدي 1
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ػامنا•فآمنا ؛ فػ فآمنا 2
 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل أحداً وأنو أحداً و أنو أحداً وأنو 2
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نواْْوأنو ؛ و وأنو 3
 باإلمالةِىِ ـتعالِِ ى  تعال 3

صاحبة وال ؛ ولداً  3
 وأنو

صاحبة و ال ؛ 
 ولداً و أنو

صاحبة وال ؛ 
 ولداً وأنو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نواْْوأنو ؛ و وأنو 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شططاً وأنا شططاً و أنا وأنا شططاً  4
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 5

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنس اإْلِنس 5
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كذباً وأنو كذباً و أنو كذباً وأنو 5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نواْْوأنو ؛ و وأنو 6

 ااِلنس اإْلِنس 6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالةِادوىمفزِِ فَزادوىم 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رىقاً وأنهم رىقاً و أنهم رىقاً وأنهم 6
 قفاً: التحقيق أو التسهيلو  نهماْْوأنهم ؛ و وأنهم 7
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ننتْم أفظ ظننتْم أف 7

لن ي بعث ؛ أحداً  لن يبعث ؛ أحداً وأنا 7
 و أنا

لن يبعث ؛ 
 أحداً وأنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 8
 لحمزة ثبلثة اإلبداؿ وقفاً: السما السماءَ  8
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  ملَيت ملَئت 8

8 
شديداً وشهباً ؛ 

 وشهباً وأنا
شديداً و شهباً ؛ 

 وشهباً و أنا
شديداً وشهباً؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وشهباً وأنا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 9

9 
فمن يستمع ؛ رصداً 

 وأنا
ستمع ؛ فمن ي  

 رصداً و أنا
فمن يستمع ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رصداً وأنا

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلف اآْلف 9
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 10

ـْ َأراد 10 ـَ اَراد أشٌر أُريد ؛ أ لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  أشٌر اَريد ؛ أ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلرض اأْلَرض 10
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رشداً وأنا رشداً و أنا رشداً وأنا 10
 تحقيق أو التسهيلوقفاً: ال نااْْوأنا ؛ و وأنا 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قدداً وأنا قدداً و أنا قدداً وأنا 11
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 12

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 12
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىرباً وأنا ىرباً و أنا ىرباً وأنا 12
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 13
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 13
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13 
فمن يؤمن ؛ بخساً 
 وال ؛ رىقاً وأنا

ؤمن ؛ فمن ي  
ال ؛ رىقاً بخساً و  
 أناو  

فمن يؤمن ؛ 
بخساً وال ؛ 
 رىقاً وأنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  منيو  يْؤمن 13
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نااْْوأنا ؛ و وأنا 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فمَن َاسلم فمْن َأسلم 14
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة رشداً وأما أمارشداً و   رشداً وأما 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حطباً وأل و حطباً و أل و ل وحطباً وأ 15

17 
ومن يعرض ؛ صعداً 

 وأف  
ومن ي عرض ؛ 
 صعداً و أف  

ومن يعرض ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صعداً وأف  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحداً وأنو أحداً و أنو أحداً وأنو 18
 : التحقيق أو التسهيلوقفاً  نواْْوأنو ؛ و وأنو 19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ُقِل ِانما ُقْل إنما 20
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني قْل ِإني 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل ضراً وال ضراً و ال ضراً وال 21

22 
قْل ِإني ؛ ولْن َأجد ؛ 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قِل ِاني ؛ ولَن َاجد ؛ ملتحداً ِاال ملتحداً ِإال
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لن يجيرني ؛ أحٌد  22
 ولن

لن ي جيرني ؛ 
 أحٌد و لن

لن يجيرني ؛ 
 أحٌد ولن

 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومن يعص ومن ي عص ومن يعص 23
 وقفاً: تسهيل الهمزة واْاْر رأوا 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاضعف مْن َأضعف 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناصراً وأقل ناصراً و أقل ناصراً وأقل 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَدري قِل ِاْف ؛ ِإفَ  قْل ِإْف ؛ ِإْف َأدري 25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أحداً ِاال أحداً ِإال 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ارتضِِ ى  ارتض 27

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَبلغوا قْد أَبلغوا 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء لديُهم لديِهم 28
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ حصِِْاْْو؛ِِىِ وأحصِِ ى  وأحص 28

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ِي ؛ شيِّ شَ  َشيءٍ  28
  لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

 ػأيهاعدداً يػ   ػأيهاػ  ػعدداً ي   عدداً * بسم اهلل 28
لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 

لخلف حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  
 إدغاـ كامل من غير غنة

 
 ( سورة المزمل 73 )

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً َاو َأو قليبلً  3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ترتيبًل ِانا ترتيبًل ِإنا  4
  تلخلف سك ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ثقيبلً ِاف ثقيبلً ِإف 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  ناشَية ناشَئة 6
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وطَاً  وْطئاً  6
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا وطئاً وأقـو وطئاً و أقـو وطئاً وأقـو 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قيبلً ِاف قيبلً ِإف  6
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة طويبلً واذكر طويبلً و اذكر طويبلً واذكر 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وتبتِل ِاليو وتبتْل ِإليو  8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزة: وقفاً 
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 بكسر الباء مع بقاء التشديد ربِّ  رب   9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وكيبًل واصبر وكيبًل و اصبر وكيبًل واصبر 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جميبًل وذرني جميبًل و ذرني جميبًل وذرني 10

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  قليبلً ِاف قليبلً ِإف 11
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

أنكااًل وجحيماً ؛  12
 وجحيماً وطعاماً 

جحيمًا؛ أنكااًل و  
 طعاماً وجحيماً و  

أنكااًل وجحيمًا 
وجحيمًا 
 وطعاماً 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

غصٍة وعذاباً ؛ أليماً  13
 يـو

عذاباً ؛ غصٍة و  
 ـوأليماً ي  

غصٍة وعذاباً ؛ 
 أليماً يـو

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً و  عذاباً أَليماً و  13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 14
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مهيبلً ِانا مهيبلً ِإنا 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ فعصِِ ى  فعص 16
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أخذاً وبيبلً  بيبلً أخذاً و   أخذاً وبيبلً  16
 ل من غير غنةلخلف إدغاـ كام يوماً يجعل جعليوماً ي   يوماً يجعل 17
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  18

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مفعوالً ِاف مفعوالً ِإف 18
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 19

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم سبيبًل ِاف سبيبًل ِإف 19
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِمرضِِـأدنِِ ى  ؛ مرض ى  أدن 20  باإلمالةِىِ ى 
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼ وا ؛ فاقَروا•فاقر فاقرءوا )معاً  20
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 20



 فرش الجزء التاسع والعشرين                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 785      

 

 

20 
وءاخروف )معاً  ؛ 

؛  وءاتوايموا ؛ وأق
 وأقرضوا ؛ وأعظم

وأقيموا ؛ وءاخروف )معاً  ؛ 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ؛ وأقرضوا ؛ وأعظموءاتوا

 ااَلرض اأْلَرض 20
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  نفسكم؛ ليَ  ألنفسكم ألنفسكم 20

20 

حسناً وما ؛ خيراً 
وأعظم ؛ أجراً 

واستغفروا ؛ رحيٌم 
 ػأيهايػ  

ما ؛ حسناً و  
أعظم ؛ خيراً و  
؛ استغفرواأجراً و  

 ػأيهاػ  ػرحيٌم ي  

حسناً وما ؛ 
خيراً وأعظم ؛ 
 أجراً واستغفروا

 ػأيهارحيٌم يػ  

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 ػأيهاحيٌم يػ  ر  ػأيهاػ  ػرحيٌم ي   رحيٌم * بسم اهلل 20
لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 

لخلف حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  
 ، وقد سبقإدغاـ كامل من غير غنة

 
 ( سورة المدثر 74 )

 
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْفأنذرْ؛ْفـْانذر فأنذر 2
 راءبكسر ال والرِّجزَ  والر جزَ  5
ػذ 9  ل الهمزةوقفاً: تسهيْيومـْىـذ يومػىِٕ
ػذٍ  9 ػذٍ  يـو يومػىِٕ ػذٍ  ـوي   يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يـو يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وجعلتوحيداً  جعلتوحيداً و   وحيداً وجعلت 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ممدوداً وبنين ممدوداً و بنين ممدوداً وبنين 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهوداً ومهدت و مهدت شهوداً  شهوداً ومهدت 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَف َازيد أْف َأزيد 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  آلياتنا ؛ لَياياتنا آلياتنا 16

لخلف سكت،  ويُزادقيق وصبًل: لحمزة تح صعوداً ِإنو صعوداً ِإنو 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سحٌر يؤثر ؤثرسحٌر ي   سحٌر يؤثر 24
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوثر يْؤثر 24
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 27

31 

مبلئكًة وما ؛ إيماناً 
وال ؛ مرٌض 

والكافروف ؛ من 
 يشاء )معاً 

ما ؛ بلئكًة و  م
ال ؛ إيماناً و  

مرٌض 
الكافروف؛ من و  

 شاء )معاً ي  

مبلئكًة وما ؛ 
إيماناً وال ؛ 
مرٌض 

والكافروف ؛ 
 من يشاء )معًا 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •يشا ؛ يشا يشاُء )معاً  31
 باإلمالةِىِ ذكرِِ ى  ذكر  31
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  عدتهْم إال عدتهْم إال 31
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  فو والمومن فو والمْؤمن 31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  إَذ اَدبر إْذ َأدبر 33
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزةتسهيل ولو تحقيق أو  باإلمالةوقفاً: ِىحدِِالْْ؛ِِىإلحدِِ إلحدى 35
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاءَ  37
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم أف منكْم أف 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يتقدـ أف ي تقدـ أف يتقدـ 37
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيتـْاخر يتأخر 37

لخلف سكت،  ويُزادحمزة تحقيق وصبًل: ل رىينٌة ِاال رىينٌة ِإال 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 جناٍت ي تساءلوف جناٍت يتساءلوف 40
جناٍت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يتساءلوف

 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد  لوف•يتسا يتساءلوف 40
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْاخلاىْـضني الخائضين 45
 باإلمالةِناـــِـ أتِِ ناػػػ  أت 47

ْمِريِْٱمِرْىْ؛ْٱمِريْ؛ْٱ مِرئٍ ٱ 52

وقفًا: لحمزة أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ  تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو

الهمزة ياء مكسورة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 
ىذا الوجو عمبًل مع األوؿ ويختلف تقديراً، 

 اإلبداؿ ياء مكسورة مع الرـو
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  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم أف منهْم أف 52
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ أنِيؤتِِِىِ أنِيُّؤتِِ أف يؤتى   52
 واواً باإلمالة، ووقفاً: أبدؿ الهمزة ِىِ يوتِِ ى  يْؤت 52

 ة ااَلخر  ة اآْلخر  53
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لحمزة 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 55
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يشاء شاءأف ي   أف يشاء 56
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  56
 باإلمالةِىِ التقوِِ ى  التقو  56

 
 ( سورة القيامة 75 )

 

نساف 3 لخبلد  يُزادو وصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 4

نساف 5 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػل ػػليسػػٔ  6

نساف 10 لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ػذ 10  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

ػذٍ  10 ػذٍ  أَين يومػىِٕ لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اَين يومػىِٕ
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 12  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

ْينبَّاْ؛ْينبَـّْوْ؛ْينبَّـوُْ ينبػ ُؤا 13

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ  ألف، تسهيل الهمزة مع الرـو

الهمزة واو مضمومة تسكن للوقف، إبداؿ 
، إبداؿ  الهمزة واو مضمومة مع الرـو

 الهمزة واو مضمومة مع اإلشماـ
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نساف 13 لخبلد  دويُزاوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ػذ 13  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل خراْْوأخر ؛ و وَأخ ر 13

نساف 14 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بصيرٌة ولو لوبصيرٌة و   بصيرٌة ولو 14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ى  ولَو اَلق ى  ولْو أَلق 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ألقِِ ى  ألق 15
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها وقَرانو وقرءانو 17
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  ناهاػرَ قَ  نػاهأْ ػرَ قَ  18
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَرانو قرءانو 18
 بإدغاـ البلـ في التاء بل ت حبوف بْل ُتحبوف 20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ة ااَلخر  ة اآْلخر  21
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ػذوجوٌه  22 ػذوجوٌه  ػذومػىِٕ ي  وجوٌه  يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 22  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رٌة ِالىناض ٌة ِإلىناضر  22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 من غير غنةلخلف إدغاـ كامل  ناظرٌة ووجوه وجوهناظرٌة و   ناظرٌة ووجوه 23
ػذووجوٌه  24 ػذي  ووجوٌه  يومػىِٕ ػذووجوٌه  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 24  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يفعل فعلأف ي   أف يفعل 25
 وال يخفى اإلدغاـ بدوف سكت من ر اؽ رَاؽ سمنْ  27
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة راٍؽ وظن راٍؽ و ظن راٍؽ وظن 27
ػذ 30  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 باإلمالةِىِ َصلِِّ ى  َصل   31
 باإلمالةِىِ ـوتولِِ ى  وتول 32
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 باإلمالةِىِ يتمطِِ ى  يتمط 33
 باإلمالةِىِ ـأولِِ ى  أول 34
 تحقيق أو التسهيلوقفاً: ال؛ و باإلمالةِىِ ـولِِاْْف؛ِِىِ ـفأولِِ ى  فأول 34
ِ؛ِفأولِِـأولِِ ى  فأولى  ؛ أول 35  باإلمالةِىِ ـى 

نساف 36  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يترؾ أف ي ترؾ أف يترؾ 36
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىسدِِ سدىً  36

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سدًى اَلم دًى أَلمس 36
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةاء، و يبالتاء بدؿ الِىِ ـمنِِـت ى  يمن 37
 باإلمالةِىِ فسوِِ ى  فسو  38

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ واُلنثِِ ى  اأْلُنثو  39
 مزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً: لح

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يحيي أف ي حيي أف يحيي 40
 باإلمالةِىِ موتِِـال ى  الموت 40

 
نسان 76 )  ( سورة اإل

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ؛ مذكوراً ِانا ى  ىَل اَت ؛ مذكوراً ِإنا ى  ىْل أَت 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نساف 1  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالةِىِ أتِِ ى  أت 1

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  1
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

نساف 2  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادالسكت وصبًل: لحمزة 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
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نطفٍة َأمشاج ؛ بصيراً  2
 ِإنا

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نطفٍة اَمشاج ؛ بصيراً ِانا
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شاكراً وإما إماشاكراً و   شاكراً وإما 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفوراً ِانا كفوراً ِإنا 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 مطلقًا: بحذؼ األلف سبلسلَ  سبلسبل 4
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأغبلالً وسعيراً  وأغبلاًل و سعيراً  وأغبلاًل وسعيراً  4

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  و وسعيراً ِاف وسعيراً ِإف 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ااَلبرار اأْلَبرار 5
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وقفاً: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كػاس كػأس 5

6 
عيناً يشرب ؛ تفجيراً 

 يوفوف
شرب ؛ عيناً ي  
 وفوفي   تفجيراً 

عيناً يشرب ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تفجيراً يوفوف

 مستطيراً ويطعموف 7
مستطيراً 
 و يطعموف

مستطيراً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ويطعموف

مسكيناً ويتيماً ؛  8
 ويتيماً وأسيراً 

مسكيناً و يتيماً ؛ 
 ويتيماً و أسيراً 

مسكيناً ويتيماً 
 ويتيماً وأسيراً 

 ف إدغاـ كامل من غير غنةلخل

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل سيراً اْْو؛  وأسيراً  وأسيراً  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وأسيراً ِانما وأسيراً ِإنما 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جزاًء وال جزاًء و ال جزاًء وال 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شكوراً ِانا راً ِإناشكو  9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىماىمِ؛ِولقِِّفوقِِ فوقاىم ؛ ولق اىم 11

نضرًة وسروراً ،  11
 وسروراً وجزاىم

نضرًة و سروراً ، 
 اىمجزِِوِ وسروراً 

نضرًة وسروراً، 
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ وجزِاىموسروراً 

 باإلمالةِاىموجزِِ وجزاىم 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جنًة وحريراً  حريراً جنًة و   جنًة وحريراً  12
 وقفاً: التسهيل أو الحذؼْمتكــْـنيْ؛ْمتِكني ينػػػػٔ متك 13
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 ااَلرائ  اأْلَرائ  13

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
يق، وقفاً: لحمزة النقل لخبلد التحق ويُزاد

وقفًا: تسهيل ، وفي الهمزة الثانية والسكت
 الهمزة مع المد أو القصر

13 
شمساً وال ؛ زمهريراً 

 ودانية
ال ؛ شمساً و  
 دانيةزمهريراً و  

شمساً وال ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زمهريراً ودانية

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 14
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تذليبًل ويطاؼ يطاؼتذليبًل و   تذليبًل ويطاؼ 14
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 15
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآنية ؛ بَيانية بآنية 15
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فضٍة وأكواب فضٍة و أكواب فضٍة وأكواب 15

، أما بدوف تنوينأي  -كحفص   -وصبلً  كانت قوايرَ  يراكانت قوار  15
 الراءوقفاً فلحمزة الوقف على 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تقديراً وُيسقوف تقديراً و ُيسقوف تقديراً وُيسقوف 16
 وقفاً: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اً كػاس اً كػأس 17
 باإلمالةِىِ تسمِِ ى  تسم 18

 سلسبيبلً ويطوؼ 18
 سلسبيبلً 

 يطوؼو  
سلسبيبلً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ويطوؼ

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 19
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتهمْاْر رأيتهم 19
 اً واو  األولى والثانية بإبداؿ الهمزة :وقفاً  او لػول لػؤلػؤاً  19
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـ منثوراً وإذا منثوراً و إذا منثوراً وإذا 19
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتْاْر رأيت 20
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نعيماً وملكاً  نعيماً و ملكاً  نعيماً وملكاً  20
 بإسكاف الياء وكسر الهاء عالْيِهم عاليَػُهم 21
 بتنوين الكسر فيهما خضٍر ؛ وإستبرؽٍ  خضٌر ؛ وإستبرؽٌ  21

21 
خضٌر وإستبرؽ ؛ 

وحلوا ؛ وإستبرٌؽ 
 فضٍة وسقاىم

خضٍرِو إستبقِِ
وإستبٍقِو حلواِِ

ِاىمفضٍةِو سقِِ

ِخضٍرِوإستبق
ِوإستبٍقِوحلواِ

ِاىمفضٍةِوسقِِ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 باإلمالةِاىموسقِِ وسقاىم 21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طهوراً ِاف طهوراً ِإف 21
  لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جزاًء وكاف جزاًء و كاف جزاًء وكاف 22

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مشكوراً ِانا مشكوراً ِإنا 22
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف القرءاف 23
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم ءاثماً  اثماً منهْم ء 24

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ءاثماً َاو ءاثماً َأو 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة كفوراً واذكر كفوراً و اذكر كفوراً واذكر 24

25 
بكرًة وأصيبلً ؛ 

 أصيبًل ومنو 
أصيبلً ؛ بكرًة و  

 منوأصيبًل و  
؛ بكرًة وأصيبلً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأصيبًل ومن

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل صيبلً اْْو؛  وأصيبلً  وأصيبلً  25

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طويبلً َاف طويبلً ِإف 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال ىػ ؤالءِ  27
 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 ياءً وقفاً: بإبداؿ الهمزة  شينػا شئنػا 28

لخلف سكت،  زادويُ وصبًل: لحمزة تحقيق  تبديبلً ِاف تبديبلً ِإف 28
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة سبيبًل وما سبيبًل و ما سبيبًل وما 29
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•تشا تشاءوف 30

30 
أف يشاء ؛ حكيماً 

 يدخل
ي شاء ؛  أف

 حكيماً ي دخل
أف يشاء ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حكيماً يدخل

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  30
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31 
من يشاء ؛ أليماً 

 والمرسبلت
شاء ؛ أليماً من ي  
 المرسبلتو  

من يشاء ؛ 
أليماً 

 والمرسبلت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 : لحمزة خمسة القياسوقفاً  •يشا ؛ يشا يشاءُ  31

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  31
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 أليماً * بسم اهلل 31
أليماً 

 المرسبلتو  
أليماً 

 والمرسبلت

لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
لخلف حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  

 ، وقد سبقإدغاـ كامل من غير غنة
 

 ( سورة المرسالت 77 )
 

عصفاً  عصفاً والناشرات 2
 الناشراتو  

عصفاً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة والناشرات

 فالملقياِت ِذكراً  فالملقياِت ِذكراً  5

فالملقياِت 
؛  ِذكراً 
ت آفالملقي
 كراً ذِّ 

/ إدغاـ التاء في الذاؿ 1لخبلد وجهاف: 
 / كحفص2المد المشبع مع 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذراً َاو عذراً َأو 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  نْذراً ِانما نْذراً ِإنما 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 : لحمزة خمسة القياسوقفاً  •السما ؛ السما السماءُ  9
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  أِلَي ؛ لِػيَػي أِلَي 12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يوـٍ اجلت يوـٍ ُأجلت 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 14
ػذويٌل  15 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 15  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 16
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلِخرين اآْلِخرين 17
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ػذويٌل  19 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 19  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

فيها وجهاف جائزاف، اإلدغاـ الكامل وىو  نخلقكم نخلقكم 20
 المقدـ، والوجو الثاني اإلدغاـ الناقص

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •ما ؛ ما ماءٍ  20
 بالتقليل مع ترقيق الراءينِرقراِ  قرارٍ  21

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مكيٍن ِالى مكيٍن ِإلى 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذويٌل  24 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 24  الهمزة وقفاً: تسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

 ااَلرض اأْلَرض 25
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كفاتاً احياءً  كفاتاً أحياءً  25
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

26 
أحياًء وأمواتاً ؛ 
 وأمواتاً وجعلنا

تاً ؛ أمواأحياًء و  
 جعلناوأمواتاً و  

أحياًء وأمواتًا؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأمواتاً وجعلنا

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل مواتاً اْْو؛  وأمواتاً  وأمواتاً  26

شامخاٍت  27
 وأسقيناكم؛ فراتاً ويل

شامخاٍت 
و أسقيناكم ؛ 
 فراتاً و يل

شامخاٍت 
وأسقيناكم ؛ 
 فراتاً ويل

 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك

ػذويٌل  28 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 28  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظليٍل وال ظليٍل و ال ظليٍل وال 31
 ر غنةلخلف إدغاـ كامل من غي صفٌر ويلٌ  صفٌر و يلٌ  صفٌر ويلٌ  33
ػذويٌل  34 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
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ػذ 34  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوذف يْؤذف  36
ػذويٌل  37 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
 وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ ػذيومػىِٕ  37

 وااَلولين واأْلَولين 38
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
ػذويٌل  40 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 40  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ظبلٍؿ وِعيوف ِعيوفظبلٍؿ و   وُعيوف ظبلؿٍ  41
 بكسر العين وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  41

وقفاً: إبداؿ الهمزة ياًء مع إدغاـ الياء التي ِىنػي ػا ػػاً ىنيػػٔ  43
 قبلها فيها

ػذويٌل  45 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 45  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قليبلً ِانكم قليبلً ِإنكم 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذويٌل  47 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 47  تسهيل الهمزةوقفاً: ْيومـْىـذ يومػىِٕ
ػذويٌل  49 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 49  وقفاً: تسهيل الهمزةْيومـْىـذ يومػىِٕ
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 50
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  ( سورة النبأ 78 )
 

 وقفاً: التسهيل مع المد أو القصر لوف•يتسا يتساءلوف 1

ْالنباْ؛ْالنباْْ النبإِ  2
وقفاً: لحمزة وجهاف: إبداؿ الهمزة ألفًا، 

 تسهيل الهمزة مع الرـو

 ااَلرض اأْلَرض 6
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مهاداً والجباؿ الجباؿمهاداً و   مهاداً والجباؿ 6

 خلقناكمأوتاداً و   اداً وخلقناكمأوت 7
أوتاداً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وخلقناكم

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  وخلقناكْم أزواجاً  كْم أزواجاً وخلقنا  8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أزواجاً وجعلنا جعلناأزواجاً و   أزواجاً وجعلنا 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اً وجعلناسبات جعلناو   اً سبات اً وجعلناسبات 9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لباساً وجعلنا لباساً و جعلنا لباساً وجعلنا 10
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة معاشاً وبنينا معاشاً و بنينا معاشاً وبنينا 11
 دغاـ كامل من غير غنةلخلف إ شداداً وجعلنا شداداً و جعلنا شداداً وجعلنا 12

سراجاً وىاجاً ؛  13
 وىاجاً وأنزلنا

سراجاً و ىاجاً ؛ 
 وىاجاً و أنزلنا

سراجاً وىاجًا؛ 
 وىاجاً وأنزلنا

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

حباً ونباتاً ؛ ونباتاً  15
 وجنات

حباً و نباتاً ؛ 
 ونباتاً و جنات

حباً ونباتاً ؛ 
 ونباتاً وجنات

 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا

؛  وجناٍت أَلفافاً  16
لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلفافاً ِافّ ؛  وجناٍت أَلفافاً  أَلفافاً ِإفّ 

  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَلفافاً ِاف أَلفافاً ِإف 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ميقاتاً يـو ميقاتاً ي ـو ميقاتاً يـو 17
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فتاتوف فتْأتوف 18
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أفواجاً وفتحت فتحتأفواجاً و   أفواجاً وفتحت 18
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  19

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فكانَت اَبواباً  انْت أَبواباً فك 19
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أبواباً وسيرت أبواباً و سيرت أبواباً وسيرت 19
 بإدغاـ التاء في السين فكانت س راباً  فكانْت َسراباً  20

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اً ِافسراب سراباً ِإف 20
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 الهمزة وقفاً: تسهيلْمــْـابا اباً ػػٔ م 22
 بحذؼ األلف لبثين البثين 23
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة برداً وال برداً و ال برداً وال 24

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  شراباً ِاال شراباً ِإال 24
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حميماً وغساقاً  غساقاً حميماً و   حميماً وغساقاً  25
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جزاًء وفاقاً  جزاًء و فاقاً  جزاًء وفاقاً  26

لخلف سكت،  ويُزادزة تحقيق وصبًل: لحم وفاقاً ِانهم وفاقاً ِإنهم 26
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حساباً وكذبوا كذبواحساباً و   حساباً وكذبوا 27
 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بياياتنا بآياتنا 28
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كا كذاباً وكل كلكذاباً و   كذاباً وكل 28

 َشيٍء َاحصيناه َشيٍء َأحصيناه 29

وصبًل: لحمزة السكت في لفظ )شيء  
لحمزة أربعة لخبلد التحقيق، وقفاً:  ويُزاد
وصبًل: لحمزة تحقيق وبين اللفظين ، أوجو

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل  ويُزاد
   لخلف سكت ويُزادوتحقيق 

  لخلف السكت ويُزادمزة التحقيق مطلقًا: لح نزيدكْم إال نزيدكْم إال 30

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عذاباً ِاف عذاباً ِإف 30
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل عناباً واْْوأعناباً ؛  وأعناباً  32

وأعناباً  وأعناباً و كواعب وأعناباً وكواعب 32
 وكواعب

 اـ كامل من غير غنةلخلف إدغ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أتراباً وكأساً  أتراباً و كأساً  أتراباً وكأساً  33
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  وكػاساً  وكػأساً  34
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لغواً وال لغواً و ال لغواً وال 35
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 بضم النوف الرحمنُ  الرحمنِ  37

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ضوااَلر  واأْلَرض 37
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خطاباً يـو خطاباً ي ـو خطاباً يـو 37

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَذف مْن َأذف 38
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإلمالةِاشِِ َشاء 39
 الهمزة وقفاً: تسهيلْمــْـابا اباً ػػٔ م 39

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِانا اباً ػػٔ م ِإنا اباً ػػٔ م 39
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

قريباً يـو ؛ تراباً  40
 والنازعات

ـو ؛ تراباً قريباً ي  
 النازعاتو  

يـو ؛ قريباً 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تراباً والنازعات

 المرُ  المْرءُ  40
نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: 

للراء قبلها ثم إسكاف الراء للوقف، النقل 
 ، النقل مع اإلشماـالراء ضمة مع رـو

 تراباً والنازعات النازعاتتراباً و   تراباً * بسم اهلل 40
السورتين اإلدغاـ، أما لحمزة عند وصل 

حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  لخلف 
 [وقد سبق]إدغاـ كامل من غير غنة، 

 
 ( سورة النازعات 79 )

 

غرقاً  الناشطاتغرقاً و   غرقاً والناشطات 1
 والناشطات

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

نشطاً  نشطاً والسابحات 2
 و السابحات

نشطاً 
 ـ كامل من غير غنةلخلف إدغا والسابحات

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أمراً يـو أمراً ي ـو أمراً يـو 5

ػذقلوٌب  8 ؛  يومػىِٕ
ػذٍ   واجفة يومػىِٕ

ػذي  قلوٌب  ؛  ومػىِٕ
ػذٍ   و اجفة يومػىِٕ

ػذقلوٌب  ؛ يومػىِٕ
ػذٍ   لخلف إدغاـ كامل من غير غنة واجفة يومػىِٕ

ػذ 8  همزةال وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  واجفٌة اَبصارىا واجفٌة أَبصارىا 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة خاشعٌة يقولوف خاشعٌة ي قولوف خاشعٌة يقولوف 9
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نا•َأِءنا ؛ أَ  َأِءنا 10
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل ذا•ِءذا ؛ أَ أَ  َأِءذا 11
 بزيادة ألف بعد النوف ناخرة نخرة 11
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة زجرٌة واحدة احدةزجرٌة و   زجرٌة واحدة 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل اَتاؾ ىْل أَتاؾ 15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ اكِ؛ِموسِِأتِِ ى  موس؛  أتاؾ 15
 باإلمالةِاهنادِِ ناداه 16
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِى وِِ طوًى  16

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  اذىِب ِالى اذىْب ِإلى 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ  غِِ ى  طغ 17
 باإلمالة ِىِ تزَكِِ ى  تزَك 18
 باإلمالةِىِ فتخشِِ ى  فتخش 19
 تسهيل الهمزةتحقيق أو وقفاً: ؛ و باإلمالةِاهرِِفـاْْ؛ِاهِرِِأفـ فأراه 20
ِالكبِِ ى  الكبر  20  لئلمالة ترقيق الراء وال يخفى ؛باإلمالةِى 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلية اآْلية 20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ وعصِِ ى  وعص 21
 باإلمالةِىِ يسعِِ ى  يسع 22
 باإلمالة ِىِ فنادِِ ى  فناد 23

ِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 24
 ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالة

لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل 
 والسكت
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ِىِ ـاَلخرةِ؛ِواُلولِِ ى  اأْلُولو ؛ ة اآْلخر  25
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

؛ ولو فاً: لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وق
 ) األولى    إمالة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خشِِـملنِيِىِ خشِِـملنِيِ  ى  لمن يخش 26
 باإلمالةِىِ خشِِـي ى  يخش 26
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل نتماْْءأَنتم ؛ ء ءأَنتم 27
  لسكتلخلف ا ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ءأنتْم أشد ءأَنتْم أشد 27

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خلقاً اَـ خلقاً أـَ 27
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  27
 باإلمالةِاىابنِِ بناىا 27
 باإلمالةِاىافسوِِ فسواىا 28
 باإلمالةِاىاضحِِ ضحاىا 29

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  رضوااَل  واأْلَرض 30
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 فيها ألنها مستثنى ال إمالة دحاىا دحاىا 30
 باإلمالةِاىاومرعِِ ومرعاىا 31
 باإلمالةِاىاأرسِِ أرساىا 32
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  ألنعامكم ؛ لَينعامكم ألنعامكم 33
 إلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصربا تاءجِِ َجاءت 34
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ الكبِِ ى  الكبر  34

نساف 35 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِىِ سعِِ ى  سع 35
 كامل من غير غنة  لخلف إدغاـِىِ ملنِيرِِِىِ رِِملنِيِ  لمن يرى   36
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ يرِِ ى  ير  36
 باإلمالة ِىِ  غِِ ى  طغ 37
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل اثر•وءاثر ؛ و وءاثر 38
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 38
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 ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛باإلمالةِىِ ماوِِـال ى  المْأو  39
 باإلمالةِىِ هوِِـ؛ِالافِخِِ ى  الهو خاؼ ؛  40
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىهِِـون ونهى 40
 ووقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛باإلمالةِىِ املاوِِ ى  المْأو  41
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها يَسػػػلون  ػػلون يسػػٔ  42
 باإلمالةِاىامرسِِ مرساىا 42
 باإلمالةِاىاذكرِِ ذكراىا 43
 باإلمالةِاىاتهِِمن منتهاىا 44
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِاىاخشِِـمنِيِاىاخشِِـمنِيِ  من يخشاىا 45
 باإلمالةِاىاخشِِـي يخشاىا 45

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عشيٍة َاو عشيٍة َأو 46
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىاضحِِ ضحاىا 46
 

 ( سورة عبس 80 )
 

 باإلمالةِىِ ـوتولِِ ى  وتول 1
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و ِهِجاء َجاءه 2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اَلعمِِ ى  اأْلَعم 2
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالة ِىِ يز كِِّ ى  ك  يز   3
 بضم العين فتنفُعو فتنفَعو 4
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ الذكرِِ ى  ر الذك 4
 باإلمالةِىِ ـاستغنِِ ى  استغن 5
 باإلمالةِىِ تَصدِِّ ى  تَصد   6
 باإلمالةِىِ يزكِِ ى  يزك 7
 القصر وأوقفاً: تسهيل مع المد باإلمالة؛ و ِكِجاء َجاءؾ 8
 باإلمالةِىِ يسعِِ ى  يسع 8
 باإلمالة ِىِ خيشِِ ى  يخش 9
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 باإلمالة ِىِ هِِتل ى  تله 10
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 12

نساف 17  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاي مْن َأي 18
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 َشِي ؛ شيِّ  َشيءٍ  18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
لحمزة أربعة أوجو: نقل التحقيق، وقفاً: 

حركة الهمزة إلى الياء مع حذفها ثم إسكاف 
، إبداؿ الهمزة  الياء للوقف، النقل مع الرـو

ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها ثم 
اإلسكاف للوقف، إبداؿ الهمزة ياء مع 

  ء التي قبلها فيها مع الرـوإدغاـ اليا
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل قربهاْْفأقربهْ؛ْفـ فأقبره 21
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 22

نساف 24  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 ثة اإلبداؿوقفاً: لحمزة ثبل الما الماءَ  25

 ااَلرض اأْلَرض 26
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة حباً وعنباً  عنباً حباً و   حباً وعنباً  27

28 
وعنباً وقضباً ؛ 
 وقضباً وزيتوناً 

قضباً ؛ وعنباً و  
 زيتوناً وقضباً و  

وعنباً وقضباً ؛ 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وقضباً وزيتوناً 

29 
وزيتوناً ونخبلً ؛ 
 ونخبلً وحدائق

نخبلً ؛ وزيتوناً و  
 حدائقونخبلً و  

وزيتوناً ونخبًل؛  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونخبلً وحدائق

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ُغلباً وفاكهة فاكهةُغلباً و   ُغلباً وفاكهة 30
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وفاكهًة وأباً  أباً وفاكهًة و   كهًة وأباً وفا  31
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل باً اْْوأباً ؛ و وأباً  31
 اإلبداؿ ياءً وقفاً: التحقيق أو  وألنعامكم ؛ ولَينعامكم وألنعامكم 32
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 باإلمالة، ووقفاً: بتسهيل مع مد أو قصر تاءجِِ َجاءت 33

 رُ الم المْرءُ  34
نقل حركة الهمزة وقفاً: لحمزة ثبلثة أوجو: 

للراء قبلها ثم إسكاف الراء للوقف، النقل 
 ، النقل مع اإلشماـالراء ضمة مع رـو

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاخيو مْن َأخيو 34
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل بيو[اْْأبيو ؛ ومو[ ؛ ]و اْْ]وأمو ؛ و وأمو ؛ وأبيو 35

ْمِريِْٱمِرْىْ؛ْٱمِريْ؛ْٱ مِرئٍ ٱ 37

وقفاً: لحمزة أربعة أوجو: إبداؿ الهمزة ياء 
، إبداؿ  تسكن للوقف، التسهيل مع الرـو
الهمزة ياء مكسورة ثم اإلسكاف للوقف 

فيتحد ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف 
 ع الرـوتقديراً، اإلبداؿ ياء مكسورة م

ػذ 37  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  :وقفاً  شػاف شػأف 37
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شأٌف يغنيو شأٌف ي غنيو شأٌف يغنيو 37
ػذوجوٌه  38 ػذي  وجوٌه  يومػىِٕ ػذوجوٌه  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 38  الهمزة وقفاً: بتسهيلْمـْىـذيْو يومػىِٕ

مستبشرٌة  مستبشرٌة و وجوه مستبشرٌة ووجوه 39
 ووجوه

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

ػذووجوٌه  40 ػذي  ووجوٌه  يومػىِٕ ػذووجوٌه  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 40  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  رٌة اْولػ ئ قت قترٌة ُأْولػ ئ  41
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة التكوير 81 )
 

أو : حذؼ الهمزة ونقل حركتها وجهاف وقفاً  دةو وْ ػالمَ ؛  دةُووْ المَ  اْلَمْوءودة 8
 افيه اثم إدغاـ ما قبله واوإبداؿ الهمز 

 أو إبدالها واووقفاً: تسهيل الهمزة ْسِولتســْىـلتْ؛ْ سِئلت 8
 بتشديد الشين نشِّػرت نِشػرت 10
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  11
 بتخفيف العين سِعػرت سعِّرت 12
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أميٍن وما أميٍن و ما أميٍن وما 21
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ٍف ولقدبمجنو  بمجنوٍف و لقد بمجنوٍف ولقد 22

تسهيل بوقفاً: مطلقاً؛ و  لراء والهمزةابإمالة ِاهءِِرِِ رءاه 23
 الهمزة

 بااُلفق باأْلُفق 23
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة بضنيٍن وما مابضنيٍن و   بضنيٍن وما 24
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 28
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منكْم أف منكْم أف 28
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يستقيم أف ي ستقيم أف يستقيم 28
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•تشا تشاءوف 29
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ف يشاءأ شاءأف ي   أف يشاء 29
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ يشا يشاءَ  29

 
نفطار 82 )  ( سورة اال

 
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  1
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل خ رتاْْوأخ رت ؛ و وأخ رت 5

نساف 6 د لخبل ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِواكفسِِ فسواؾ 7
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 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 8
 إدغاـ صغير لحمزة بل ت ػػكذبوف بْل تُػػكذبوف 9

 ااَلبرارَ  اأْلَبرارَ  13
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة نعيٍم وإفّ  إفّ نعيٍم و   نعيٍم وإفّ  13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جحيٍم يصلونها جحيٍم ي صلونها جحيٍم يصلونها 14
 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْبغاىْـبني بغائبين 16
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 17
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 18

لخبلد التحقيق،  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  اػي  ػش؛  اػيَ ػش شيئاً  19
 وقفًا: لحمزة النقل واإلبداؿ مع اإلدغاـ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شيئاً واألمر شيئاً و األمر شيئاً واألمر 19

 وااَلمر واأْلَمر 19
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 ت التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسك
ػذ 19  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

 
 ( سورة المطففين 83 )

 
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  كالوىْم أو كالوىْم أو 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عظيٍم يـو ـوعظيٍم ي   عظيٍم يـو 5
 نةلخلف إدغاـ كامل من غير غ سجيٍن وما ماسجيٍن و   سجيٍن وما 7
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مرقوـٌ ويل مرقوـٌ و يل مرقوـٌ ويل 9
ػذويٌل  10 ػذي  ويٌل  يومػىِٕ ػذويٌل  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 10  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَثيٍم اَذا؛  مٍ معتٍد اَثي أَثيٍم ِإذا؛  معتٍد أَثيمٍ  12
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ تتلِِ ى  تتل 13
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلولين اأْلَولين 13
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 غاـبدوف سكت وال يخفى اإلد نبلِر اِِ رَاف سبْل  14
 باإلمالةِانرِِ راف 14
ػذ 15  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

براِ  اأْلَبرارِ  18 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و بالتقليلِراَلا
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 19
 امل من غير غنةلخلف إدغاـ ك مرقوـٌ يشهده مرقوـٌ ي شهده مرقوـٌ يشهده 20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبرارَ  اأْلَبرارَ  22
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرائ  اأْلَرائ  23

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفًا: تسهيل ، وفي الهمزة الثانية والسكت
 المد أو القصر الهمزة مع

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسٌ  وفي مسٌ  و في مسٌ  وفي 26
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عيناً يشرب عيناً ي شرب عيناً يشرب 28
 وصبًل: ضم حمزة الهاء م انػقلبواأىلهُ  م انػقلبواأىلػهِ  31
 بزيادة ألف بعد الفاء فاكهين فكهين 31
 فاً: تسهيل الهمزةوق موىْاْر مرأوى 32

 ىػ ؤالءِ  32
ْ•ىـٰؤالْ؛ْىـٰؤال

 •الالْ؛ْىـٰــوْْىـٰــوْْ

 الهمزة األولى التحقيق مع مد، أو فيوقفاً: 
 المتطرفة ، وفيمع مد أو قصر هاتسهيل

 2، يمتنع 15، فمجمعوىا خمسة القياس
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 33

 ااَلرائ  اأْلَرائ  35

وصبًل: لحمزة السكت همزة األولى في ال
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفًا: تسهيل ، وفي الهمزة الثانية والسكت
 الهمزة مع المد أو القصر

 إدغاـ صغير لحمزة ىل ث وب ىْل ثُوب 36
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نشقاق 84 )  ( سورة اال
 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءُ  1

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض رضاأْلَ  3
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

نساف  6 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كادٌح ِالى   كادٌح ِإلى   6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اوتي مْن َأوتي 7
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

8 
حساباً يسيراً ؛ يسيراً 

 وينقلب
حساباً ي سيراً ؛ 
 يسيراً و ينقلب

حساباً يسيراً  
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يسيراً وينقلب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسروراً وأما روراً و أمامس مسروراً وأما 9

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مُن اوتي مْن َأوتي 10
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ورا وراءَ  10
 مل من غير غنةلخلف إدغاـ كاِىِ ثبوراًِويصلِِِىِ ثبوراًِو يصلِِ ثبوراً ويصلى   11
 باإلمالةِىِ وَيْصلِِ ى  وَيْصلَ  12

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  سعيراً ِانو سعيراً ِإنو 12
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مسروراً ِانو مسروراً ِإنو 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لن يحور لن ي حور لن يحور 14
 باإلمالةِىِ بلِِ ى  بل 15
 الباء فتحب نلتركبَ  نلتركبُ  19
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوف يْؤمنوف 20
 وقفاً لحمزة: إبداؿ الهمزة ياءً  قِري قِرئَ  21
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 21
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها القَراف قرءافال 21
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أَليٍم ؛  بعذاٍب أَليمٍ  24
 ِإال

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بعذاٍب اَليٍم ؛ أَليٍم ِاال
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  لهْم أجر لهْم أجر 25

 السماءممنوٍف و   ممنوٍف * بسم اهلل 25
ممنوٍف 
 والسماء

لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  لخلف 

 إدغاـ كامل من غير غنة
 

 ( سورة البروج 85 )
 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والسما ؛ والسما والسماءِ  1

اىٍد وش وشاىٍد و مشهود وشاىٍد ومشهود 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ومشهود

 ااُلخدود اأْلُخدود 4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قعوٌد وىم ىمقعوٌد و   قعوٌد وىم 6
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  بالمومنين بالمْؤمنين 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة شهوٌد وما ماٌد و  شهو  شهوٌد وما 7
 لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  منهْم إال منهْم إال 8
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أف يؤمنوا أف ي ؤمنوا أف يؤمنوا 8
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يومنوا يْؤمنوا 8

 وااَلرض واأْلَرض 9
لخبلد  زادويُ وصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  َشِي ؛ شيِّ  شيءٍ  9
 لحمزة أربعة أوجوالتحقيق، وقفاً: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  شهيٌد ِاف شهيٌد ِإف 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

10 
المْؤمنين ؛ 

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  مومنين ؛ والمومنات توالمْؤمنا
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلنهارُ  اأْلًنهارُ  11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لشديٌد ِانو لشديٌد ِإنو 12
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ْيُبِديْ؛ْيُبِدْىْ؛ْيُبديُْ يُبِدئُ  13

وقفاً: لحمزة خمسة أوجو: إبداؿ الهمزة 
، إبداؿ الهمزة  ياء مدية، التسهيل مع الرـو
ياء مضمومة ثم اإلسكاف للوقف فيتحد 

ىذا الوجو عمبلً مع األوؿ ويختلف تقديراً، 
، إبداؿ الهمزة  إبداؿ الهمزة ياء مع الرـو

 .-إشماـ الضمة  -ياء مع اإلشماـ
 بكسر الداؿ المجيدِ  مجيدُ ال 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ىَل اَتاؾ ىْل أَتاؾ 17
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكأتِِ أتاؾ 17
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تكذيٍب واهلل اهللتكذيٍب و   تكذيٍب واهلل 19
 خلف إدغاـ كامل من غير غنةل من رائهم ائهممن ر   من رائهم 20
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها قَراف قرءاف 21

 السماءمحفوٍظ و   * بسم اهللمحفوٍظ  22
محفوٍظ 
 والسماء

لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  لخلف 

 إدغاـ كامل من غير غنة
 

 ( سورة الطارق 86 )
 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والسما ؛ والسما لسماءِ وا 1
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 2

نساف 5 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس ما ماءٍ  6
 غير غنة لخلف إدغاـ كامل من دافٍق يخرج دافٍق ي خرج دافٍق يخرج 6
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 القصر وأوقفاً: التسهيل مع المد ْوالرتاىْـب والترائب 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لقادٌر يـو لقادٌر ي ـو لقادٌر يـو 8
 باإلمالة لدى الوقف عليهاِىتبلِِ تبلى 9
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصرْالسراىْـر السرائر 9

10 
قوٍة وال ؛ ناصٍر 

 والسماء
ال ؛ ناصٍر وٍة و  ق

 السماءو  
قوٍة وال ؛ 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ناصٍر والسماء

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والسما ؛ والسما والسماءِ  11

 وااَلرض واأْلَرض 12
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة فصٌل وما مافصٌل و   فصٌل وما 13
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وأكيد كيداً  أكيدو   كيداً  وأكيد كيداً  15

، أما خفاءلحمزة عند وصل السورتين اإل رويداً سبح رويداً * بسم اهلل 17
 حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة األعمى 87 )

 

ِىاَلعلِِ اأْلَعلى 1
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 واإلمالة لدى الوقف عليها

 باإلمالةِىِ فسوِِ ى  فسو  2
  باإلمالةِىِ فهدِِ ى  فهد 3
 باإلمالةِىِ املرعِِ المرعى   4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق ِىِ غثاًءَِاحوِِ ى  غثاًء َأحو  5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالة ِىِ أحوِِ ى  أحو  5
 اإلبداؿ ياءً أو  وقفاً: تسهيل الهمزةْسنقرِىْـكْ؛ْسنقرُِيك سنقرُِئ  6
 باإلمالةِىِ تنسِِ ى  تنس 6
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿِاشِِ َشاء 7
 باإلمالةِىِ خفِِـي ى  يخف 7
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  لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ للاسرِِ ى  لليسر  8

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  فذكِر ِاف ِإف فذكرْ  9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ الذكرِِ ى  الذكر  9
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خشِِـمنِيِىِ خشِِِـ منِي من يخشى   10
 باإلمالةِىِ خشِِـي ى  يخش 10

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اَلشقِِ ى  اأْلَشق 11
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

ِ؛ِالكبِِيْصلِِ ى  الكبر ى  ؛ يْصلَ  12  لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ ى 
 باإلمالةِىِ ـحاِِـي ى  يحي 13

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَد اَفلح قْد َأفلح 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ تزكِِ ى  تزك 14
 باإلمالة ِىِ ـفَصلِِّ ى  فَصل   15
 إدغاـ صغير لحمزة بل ت ؤثروف بْل ُتؤثروف 16
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  وفتوثر  وفتْؤثر  16
 باإلمالة اـالدناِِ الدنيا 16

 ااَلخرة  ة اآْلخر  17
لخبلد  ويُزادكت وصبًل: لحمزة الس

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنةِىِ خرٌيِوأبقِِِىِ خرٌيِو أبقِِ ى  خيٌر وأبق 17
 وقفاً: التحقيق أو التسهيلو  ،باإلمالةِىِ بقِِْاْْو؛ِِىِ وأبقِِ ى  وأبق 17

 لخبلد ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 18
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالة ىِ موسِِِو ى  وموس 19
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 ( سورة الغاشية 88 )
 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق ِاكىَلِاَتِِ ىْل أَتاؾ 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاكأتِِ أتاؾ 1
ػذوجوٌه  2 ػذي  وجوٌه  يومػىِٕ ػذ وجوهٌ  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 2  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ
 باإلمالةِىِ تْصلِِ ى  تْصلَ  4
 باإلمالةِىِ تسقِِ ى  تسق 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  انية-عيٍن  عيٍن َءانية 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ـٌ ِإال 6 ـٌ  طعا لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاال طعا
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة جوٍع وجوه جوهجوٍع و   جوٍع وجوه 7
ػذوجوٌه  8 ػذي  وجوٌه  يومػىِٕ ػذوجوٌه  ومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يومػىِٕ
ػذ 8  الهمزة تسهيلوقفاً: بْيومـْىـذ يومػىِٕ

مرفوعٌة  مرفوعٌة و أكواب مرفوعٌة وأكواب 13
 وأكواب

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

موضوعٌة  موضوعٌة و نمارؽ موضوعٌة ونمارؽ 14
 ونمارؽ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مصفوفٌة وزرابي مصفوفٌة و زرابي مصفوفٌة وزرابي 15

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مبثوثٌة اَفبل ٌة َأفبلمبثوث 16
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

بل 17 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلبل اإْلِ
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •السما ؛ السما السماءِ  18

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ضااَلر  اأْلَرض 20
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مافذكِر ِان مافذكْر ِإن 21
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 22

؛ْْيطرمبصْ ْيطرمبصْ  بمصيطر 22
ْمبصيطر

، ولخبلد إشماـ الصاد صوت الزاي حمزةل
 وجو آخر وىو بالصاد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  بمصيطٍر ِاال بمصيطٍر ِإال 22
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ ـتولِِ ى  تول 23

 ااَلكبر اأْلَكبر 24
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  : لحمزة النقل والسكتالتحقيق، وقفاً 
 

 ( سورة الفجر 89 )
 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة عشٍر والشفع الشفععشٍر و   عشٍر والشفع 2
 بكسر الواو والِوتر والَوتر 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حجٍر اَلم حجٍر أَلم 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  عاٍد ِاـرب بعاٍد ِإـر 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلوتاد اأْلَوتاد 10
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 13

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  عذاٍب ِاف   عذاٍب ِإف   13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نساف 15  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 
 باإلمالةِهـــــ ِٰابتل وػػابتلػػ   15
 باإلمالةِهـــــ ِٰابتل وػػابتلػػ   16
 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  فوتاكلو  تأكلوفو  19
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لّماً وتحبوف تحبوفلّماً و   لّماً وتحبوف 19
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لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلرض اأْلَرض 21
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اءجِِدكاً و اءجِِدكاً و   دكاً وجاء 21
 باإلمالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ اجِِِو َجاءو  22
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة صفاً وجيء صفاً و جيء صفاً وجيء 22

 وجي ؛ وجيّ  وِجيءَ  23

نقل حركة الهمزة إلى الياء لحمزة وقفاً:  
إبداؿ ، مع حذفها ثم إسكاف الياء للوقف

الهمزة ياء مع إدغاـ الياء التي قبلها فيها 
 إلسكاف للوقفثم ا

ػذ 23  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ )معاً  يومػىِٕ
ػذٍ  23 ػذٍ  يتذكر يومػىِٕ ػذٍ  ي تذكر يومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنة يتذكر يومػىِٕ

نساف 23 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـِنِْاْْو؛ِِىِ ـوأنِِ ى  وأن 23
 باإلمالةِىِ الذكرِِ ى  الذكر  23
ػذف 25  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذف يومػىِٕ
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة أحٌد وال أحٌد و ال أحٌد وال 25
 غنةلخلف إدغاـ كامل من غير  أحٌد يػػأيتها أحٌد يػ ػأيتها أحٌد يػػأيتها 26
 الهمزة وقفاً: تسهيلْاملطمـْىـنة المطمِئنة 27

 
 ( سورة البمد 90 )

 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ووالٍد وما ووالٍد و ما ووالٍد وما 3

نساف 4 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

لخلف سكت،  ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً  كبٍد اَيحسب كبٍد أَيحسب 4
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لن ي قدر ؛ أحٌد  لن يقدر ؛ أحٌد يقوؿ 5
 ي قوؿ

لن يقدر ؛ 
 أحٌد يقوؿ

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لبداً اَيحسب  لبداً أَيحسب 6
  لخلف سكت ويُزاد نقل وتحقيق لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أحٌد اَلم أحٌد أَلم 7
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ولساناً وشفتين ولساناً و شفتين ولساناً وشفتين 9
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 12

لخلف سكت،  ويُزادة تحقيق وصبًل: لحمز  رقبٍة َاو رقبٍة َأو 13
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أِو ِاطعاـ أْو ِإطعاـ 14
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مسغبٍة يتيماً  مسغبٍة ي تيماً  مسغبٍة يتيماً  14

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مقربٍة َاو ومقربٍة أَ  15
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: التحقيق أو اإلبداؿ ياءً  بآياتنا ؛ بَياياتنا بآياتنا 19
  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  ىْم أصحاب ىْم أصحاب 19
 مزة ونقل حركتها لما قبلهاوقفاً: حذؼ اله المَشمو ػػمةالمشػٔ  19
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 20
 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  موصدة مْؤصدة 20

مؤصدٌة  مؤصدٌة * بسم اهلل 20
 الشمسو  

مؤصدٌة 
 والشمس

لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 
حفص فلو اإلقبلب، وال يخفى أف  لخلف 

 غنةإدغاـ كامل من غير 
 

 ( سورة الشمس 91 )
 

 باإلمالة ِاىاوضحِِ وضحاىا 1
 ألنها مستثنىفيها  ال إمالة تبلىا تبلىا 2
 باإلمالة ِىاجِلِ جبلىا 3
 باإلمالة ِاىايغشِِ يغشاىا 4
 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •والسما ؛ والسما والسماءِ  5
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 باإلمالة ِاىابنِِ بناىا 5

لخبلد  ويُزادحمزة السكت وصبًل: ل وااَلرض واأْلَرض 6
  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ألنها مستثنىفيها  ال إمالة طحاىا طحاىا 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ونفٍس وما ونفٍس و ما ونفٍس وما 7
 باإلمالة ِاىاسوِِ سواىا 7
 باإلمالة ِاىاوتقوِِ وتقواىا 8

لخلف سكت،  ويُزادتحقيق وصبًل: لحمزة  قَد اَفلح قْد َأفلح 9
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِاىازكِِ زكاىا 9
 باإلمالةِاىاابِ؛ِدسِِخِِ دساىاخاب ؛  10
 إدغاـ صغير لحمزة كذبت ث مود كذبْت ثَمود 11
 باإلمالةِاىابطغوِِ بطغواىا 11
 باإلمالةِاىاأشقِِ أشقاىا 12
 مالةباإلِاىاوسقاِِ وسقياىا 13
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 14
 باإلمالةِاىافسوِِ فسواىا 14
 باإلمالة ِاىاعقبِِ عقباىا 15

 
 ( سورة الميل 92 )

 
 باإلمالةِىِ يغشِِ ى  يغش 1
 باإلمالة ِىِ جلِِـت ى  تجل 2

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ واُلنثِِ ى  واأْلُنث 3
 وقفاً: لحمزة النقل والسكت التحقيق،

 باإلمالة ِىِ ـلشتِِ ى  لشت 4

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق ِىِ مَنَِاعطِِ ى  مْن َأعط 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ِ؛ِواتقِِأعطِِ ى  واتقى  ؛ أعط 5  باإلمالةِىِ ى 
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 باإلمالةِىِ ـحسنِِـبال ى  بالحسن 6
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىإلمالةباِىِ للاسرِِ ى  لليسر  7
 باإلمالة ِىِ ـواستغنِِ ى  واستغن 8
 باإلمالةِىِ ـحسنِِـبال ى  بالحسن 9
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ للعسرِِ ى  للعسر  10
 باإلمالةِىِ تردِِ ى  ترد 11
 باإلمالة ِىِ للهدِِ ى  للهد 12

ِىِ ـولِِلَلخرةِ؛ِواُلِ ى  واأْلُول؛ ة لآْلخر  13
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

؛ التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت
 وبإمالة ) األولى   

 باإلمالة ِىِ تلظِِ ى  تلظ 14
 اإلمالةِىايْصِلِ يْصبَلىا 15

ِىِ اَلشقِِ ى  اأْلَشق 15
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 لدى الوقف عليهاوباإلمالة 

 باإلمالةِوتولِـىِ  ى  وتول 16

ِىاَلتقِِ اأْلَتقى 17
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت، 
 وباإلمالة لدى الوقف عليها

 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  يوتي يْؤتي 18
 باإلمالةِىِ يتزكِِ ى  يتزك 18
 باإلمالةِىِ جزِِـت ى  تجز  19
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ ابتغا ابتغاءَ  20

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ اَلعلِِ ى  اأْلَعل 20
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 باإلمالةِىِ يرضِِ ى  يرض 21
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 ضحى  ( سورة ال 93 )
 

 باإلمالةِوالضِحىِ  ى  والضح 1
 مستثنى فيها ألنها ال إمالة سجى سجى 2
 باإلمالةِىِ قلِِ ى  قل 3

 ولبَلخرة  ة ولآْلخر  4
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت ، و باإلمالةِىِ ـاُلولِِ ى  اأْلُول 4
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 باإلمالةِىِ فتضِِ ى  فترض 5
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ وِِـا•ـف؛ِِىِ فآوِِ ى  فآو  6
 باإلمالةِىِ فهدِِ ى  فهد 7
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل، و باإلمالةِىِ ـغنِِفاْْ؛ِِىِ ـفأغنِِ ى  فأغن 8

 فحدث ألم * بسم اهللفحدث  11
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق بين السورتين 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت زادويُ 

 
 ( سورة الشرح 94 )

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  يسراً ِاف يسراً ِإف 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 فارغب والتين سم اهللفارغب * بِّ  8

إدغاـ الباء في  حاؿ وصل السورتين لحفص
الباء، أما في حاؿ وصل السورتين في وجو 

 حمزةملة مع عدـ السكت فلالوصل دوف بس
 اإلظهار، والقلقلة واضحة
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 ( سورة التين 95 )
 

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلمين اأْلَمين 3
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

نساف 4 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

  لخلف السكت ويُزادمطلقًا: لحمزة التحقيق  فلهْم أجر أجر فلهمْ  6
 

 ( سورة العمق 96 )
 

 إبداؿ الهمزة ألفاً حمزة: وقفاً ل قراٱ قرأْ ٱ 1

نساف 2 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 اً إبداؿ الهمزة ألفحمزة: وقفاً ل قراٱ قرأْ ٱ 3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلكـر اأْلَكـر 3
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

نساف 5 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

نساف 6  ااِلنساف اإْلِ
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 
 النقل والسكت  التحقيق، وقفاً: لحمزة

 باإلمالةِىِ لاطغِِ ى  ليطغ 6

ِاهءِِرِِ رءاه 7
تسهيل بوقفاً: لراء والهمزة مطلقاً؛ و بإمالة ا

 الهمزة
 باإلمالةِىِ ـاستغنِِ ى  استغن 7
 باإلمالةِىِ الرجعِِ ى  الرجع 8
 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أر أرءيت 9
 باإلمالةِىِ ينهِِ ى  ينه 9

لخلف سكت،  ويُزادبًل: لحمزة تحقيق وص عبداً ِاذا عبداً ِإذا  10
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ َصلِّـ ى  َصل   10
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 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أر أرءيت 11
 باإلمالةِىِ هدِِـال ى  الهد 11

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  أَو اَمر أْو َأمر 12
  لخلف سكت ادويُز نقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 باإلمالةِىِ بالتقوِِ ى  بالتقو  12
 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أر أرءيت 13
 باإلمالةِىِ ـوتولِِ ى  وتول 13
 لئلمالة ترقيق الراء ؛ وال يخفىباإلمالةِىِ يرِِ ى  ير  14
 أبدؿ الهمزة ياءً وقفاً:  خاطَية خاطَئة 16

 واقترِب انا * بِّسم اهللواقترب  19

 ويُزادصبًل: لحمزة تحقيق و بين السورتين 
لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 

حاؿ  حفصل ، أمالخلف سكت ويُزاد
 إدغاـ الباء في الباء وصل السورتين

 
 ( سورة القدر 97 )

 
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 2

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن اَلف مْن أَلف 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة البينة 98 )

 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 1
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 1
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة قيمٌة وما ماقيمٌة و   قيمٌة وما 3
 مالة، ووقفاً: تسهيل مع مد أو قصرباإل تهماءجِِ َجاءتهم 4
 وقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿ حنفا حنفاءَ  5
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 واواً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ويوتوا ويْؤتوا 5

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  مَن َاىل مْن َأىل 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 االنهار األنهار 8
لخبلد  يُزادو وصبًل: لحمزة السكت 

 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 إذا و~ربو * بسم اهلل وربو 8
لحمزة عند وصل السورتين الصلة الكبرى، 

 أما حفص فلو الصلة الصغرى
 

 ( سورة الزلزلة 99 )
 

 ااَلرض اأْلَرض 1
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

 ااَلرض اأْلَرض 2
لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت 

  التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

نساف 3 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

ػذ 4  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ
 باإلمالةِىِ َأوحِِ ى  َأوحَ  5
ػذ 6  الهمزة وقفاً: بتسهيلْـذيومـىْْ يومػىِٕ
ػذٍ  6 ػذٍ  يصدر يومػىِٕ ػذٍ ْدريَّصْ ْيومػىِٕ  لخلف إدغاـ كامل من غير غنةْدريصْ ْيومػىِٕ
 إشماـ الصاد صوت الزايبْدريصْ  يصدر 6

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ليرَوا َاعمالهم ليرْوا َأعمالهم 6
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

فمن يعمل ؛ خيراً  7
 يره

عمل ؛ فمن ي  
 رهخيراً ي  

فمن يعمل ؛ 
 خيراً يره

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة

 عمل ؛ شراً ومن ي   يره راً ومن يعمل ؛ ش 8
 رهي  

ومن يعمل ؛ 
 يره اً شر 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة
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 ( سورة العاديات 100 )
 

فالمغيراِت  فالمغيراِت ُصبحاً  3
 ُصبحاً 

لمغيراِت فا
؛  ُصبحاً 

فالمغيرات 
 ص بحاً 

لحمزة بخلف عن خبلد: اإلظهار، والوجو 
 اآلخر لخبلد ىو إدغاـ التاء في الصاد

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  جمعاً ِاف جمعاً ِإف 5
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

نساف 6 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لكنوٌد وإنو لكنوٌد و إنو لكنوٌد وإنو 6
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لشهيٌد وإنو لشهيٌد و إنو لشهيٌد وإنو 7

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  لشديٌد َافبل لشديٌد َأفبل 8
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

ػذ 11  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

 لخبيٌر القارعة لخبيٌر * بسم اهلل 11
لحمزة عند وصل السورتين كسر نوف 
 التنوين للساكنين، أما حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة القارعة 101 )

 
 باإلمالةِاكأدرِِ أدراؾ 3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة اضيٍة وأمار  راضيٍة و أما راضيٍة وأما 7
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة ىاويٌة وما ىاويٌة و ما ىاويٌة وما 9
 باإلمالة اكأدرِِ أدراؾ 10

 وصبًل: ماىيَ  ماىيو 10
 ماهيْ وقفاً: 

 بحذؼ ىاء السكت وصبًل، وإثباتها وقفاً 

 اكمهِِـلاحاميٌة  * بسم اهللحاميٌة  11
 ويُزاد: لحمزة تحقيق وصبلً بين السورتين 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد
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 ( سورة التكاثر 102 )
 

 باإلمالةِاكمهِِـأل ألهاكم 1
 وقفاً: حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما قبلها لُتَسػػػلن ػػػلنلُتسػٔ  8
ػذ 8  الهمزة وقفاً: بتسهيلْيومـْىـذ يومػىِٕ

 
 ( سورة العصر 103 )

 

نساف 2 لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااِلنساف اإْلِ
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  خسٍر ِاال خسٍر ِإال 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة اليمزة 104 )

 
 بتشديد الميم جم ع جَمع 2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة مااًل وعدده عددهمااًل و   مااًل وعدده 2
 باإلمالة اكأدرِِ أدراؾ 5

 دةااَلفِ  اأْلَفئدة 7

وصبًل: لحمزة السكت في الهمزة األولى 
لخبلد التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل  ويُزاد

وقفًا: حذؼ  ، وفي الهمزة الثانيةوالسكت
 الهمزة ونقل حركتها لما قبلها

 بًل ووقفاً: ضم حمزة الهاءوص عليُهم عليِهم 8
 وقفاً: أبدؿ الهمزة واواً  موصدة مْؤصدة 8
 بضم العين والميم ُعػُمػد َعػَمػد 9

 ُممد َدٍة الم * بسم اهللُممد َدٍة  9
 ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق بين السورتين 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد
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 ( سورة الفيل 105 )
 

 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة تضليٍل وأرسل أرسلتضليٍل و   تضليٍل وأرسل 2
 وصبًل ووقفاً: ضم حمزة الهاء عليُهم عليِهم 3

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  طيراً اَبابيل طيراً أَبابيل 3
  لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 ألفاً وقفاً: أبدؿ الهمزة  ماكوؿ مْأكوؿ 5

 مأكوٍؿ إليبلؼ مأكوٍؿ * بسم اهلل 5
لحمزة عند وصل السورتين اإلدغاـ، أما 

 حفص فلو اإلقبلب
 

 ( سورة قريش 106 )
 

 وقفاً: التحقيق أو التسهيلْإليلفْ؛ْاْليلف إليبلؼ 1

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قريٍش ِايبلفهم قريٍش ِإيبلفهم 1
  لخلف سكت ويُزاديق نقل وتحق لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: لحمزة خمسة القياس •الشتا ؛ الشتا الشتاءِ  2
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة وءامنهمجوٍع  ءامنهمو  جوٍع  وءامنهمجوٍع  4
 وقفاً: التحقيق أو التسهيل امنهم•وءامنهم ؛ و وءامنهم  4

 يتءخوٍؼ ار  * بسم اهللخوٍؼ  4
 ويُزادقيق وصبًل: لحمزة تحبين السورتين 

لخلف سكت، وقفاً: لحمزة نقل وتحقيق 
 لخلف سكت ويُزاد

 
 ( سورة الماعون 107) 

 
 الهمزة وقفاً: تسهيل يت•أر أرءيت 1
 وقفاً: تسهيل الهمزة مع المد أو القصر وف•يرا يراءوف 6
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 ( سورة الكوثر 108) 
 

 لخلف سكت، ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  وانحِر ِاف وانحْر ِإف 2
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 وقفاً: أبدؿ الهمزة ياءً  شانَي  شانَئ  3

لخبلد  ويُزادوصبًل: لحمزة السكت  ااَلبتر اأْلَبتر 3
 التحقيق، وقفاً: لحمزة النقل والسكت 

 
 ( سورة الكافرون 109)  

 

 بسكوف الياء وليْ  وليَ  6
 

 ( سورة النصر 110) 
 

 مالة، ووقفاً: لحمزة ثبلثة اإلبداؿباإل اجِِ َجاء 1
 وقفاً: تسهيل الهمزة يتاْْور ورأيت 2

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  تب  ػػتواباً تَ  تواباً * بسم اهلل 3
 حفص فلو اإلقبلب

 
 ( سورة المسد 111) 

 
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لهٍب وتب تبلهٍب و   لهٍب وتب 1
 باإلمالةِىِ ـأغنِِ ى  أغن 2
 باإلمالةِىِ ـساْصلِِ ى  سيْصلَ  3
 لخلف إدغاـ كامل من غير غنة لهٍب وامرأتو لهٍب و امرأتو لهٍب وامرأتو 3
 وقفاً: تسهيل الهمزة تو•وامر وامرأتو 4
 بضم التاء حمالُة  حمالَة  4

لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما  مسٍد قل مسٍد * بسم اهلل 5
 بحفص فلو اإلقبل
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 ( سورة اإِلخالص 112) 
 

 كْفػؤاً وصبًل:   كُفػواً  4
 ُكْفَوا؛   ُكَفاوقفاً:  

بإسكاف الفاء، وىمز الواو، ولو وقفاً 
حذؼ الهمزة ونقل حركتها لما وجهاف: 
   ُكْفَوا  أو إبدالها واواً )   ُكَفا)  قبلها

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  كْفؤاً َاحد كُفواً َأحد 4
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةًا: وقف

 أحٌد قل أحٌد * بسم اهلل 4
لحمزة عند وصل السورتين اإلخفاء، أما 

 حفص فلو اإلقبلب
 

 ( سورة الفمق 113) 
 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاعوذ قْل َأعوذ 1
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  ِاذاغاسٍق  غاسٍق ِإذا 3
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

لخلف سكت،  ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  حاسٍد ِاذا حاسٍد ِإذا 5
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 

 
 ( سورة الناس 114) 

 

سكت،  لخلف ويُزادوصبًل: لحمزة تحقيق  قَل َاعوذ قْل َأعوذ 1
 لخلف سكت ويُزادنقل وتحقيق  لحمزةوقفًا: 
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 حذؼ حمزة األلف بعد الميم مػَِل  مػاِل  4
ـَراط  الصَِّراط 6   قرأ حمزة بإشماـ الصاد زاياً ْالص 
  بإشماـ الصاد زاياً  خلفقرأ  ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  7
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

 ما بين
 قرأ حمزة بالوصل دوف بسملة  السورتين

 قرأ بألف بعد الزاي مع تخفيف البلـ فأزاَلهما أزل هماف 36
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  67
 بدؿ التاء قرأ بالياء ال يػعبػدوف ال تػعبػدوف 83
 فتح الحاء والسينب َحَسناً  ُحْسناً  83
 بفتح الهمزة وسكوف السين وحذؼ األلف ىِ َأْسـرِِ ُأسػ رى   85
 فتح حمزة التاء وأسكن الفاء وحذؼ األلف تَػْفدوىػم تُػَفادوىػم 85

قرأ حمزة بفتح الجيم والراء وزاد ىمزة  لَجػْبػَرئِػيػل يلبرِ لجِ  97
 مكسورة وبعدىا ياء، ووقفاً: لو التسهيل

قرأ حمزة بفتح الجيم والراء وزاد ىمزة  وَجػْبػَرئِػيػل يلبرِ وجِ  98
 اً: لو التسهيلمكسورة وبعدىا ياء، ووقف

 زاد ىمزة مكسورة وياء بعدىا وميكآئِيل وميكاؿَ  98

بإسكاف النوف األولى مخففة وكسرىا وصبلً  ولكِن الشياطينُ  ولكن  الشياطينَ  102
 اللتقاء الساكنين، وضم النوف الثانية

 أسكن الياء وصبلً ووقفاً  بيتيْ  بيتيَ  125
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 ـ الصاد صوت الزايلخلف إشما صراط َراطـصْ  صراط 142
 حذؼ الواو، ولو وقفاً: تسهيل الهمزة لرؤؼٌ  لرءوؼٌ  143
 قرأ بتاء الخطاب تعملوف يعلموف 144
 قرأ بالياء وتشديد الطاء وسكوف العين ومن يط وعْ  ط وعْ ومن ي   ومن تَطوعَ  158
 قرأ بسكوف الياء دوف ألف ) على اإلفراد   الريح الرياح 164
 قرأ بسكوف الطاء، وال تخفى القلقة ْطواتخُ  ُخُطوات 168
 لحمزة فتح الواو وتشديد الصاد مَوصٍّ  مْوصٍ  182
 قرأ بالياء وتشديد الطاء وسكوف العين من يط وع من تَطوع 184
 كسر حمزة الباء فيهما الِبُيوت البُػُيوت )معاً  189

ن القاؼ وحذؼ اء األولى وأسكتفتح الب وال تَػْقُتلوىم وال تُػَقاتِلوىم 191
 األلف وضم التاء الثانية

فتح الياء وأسكن القاؼ وحذؼ األلف ب مكحتى يَػْقُتلو  مكحتى يُػَقاتِلو  191
 وضم التاء

 حذؼ األلفب قتلوكم قاتلوكم 191
 حذؼ الواو دوف مد، ووقفًا: بالتسهيل رؤؼٌ  رءوؼٌ  207
 قرأ بسكوف الطاء، وال تخفى القلقة خْطوات خُطوات 208
 فتح التاء وكسر الجيمب تَػْرِجع تُػْرَجع 210
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي صراط َراطـصْ  صراط 213
 قرأ بالثاء بدؿ الباء كثيٌر ومنافع كبيٌر ومنافع 219
 لحمزة فتح الطاء والهاء مع تشديدىما يط ه رف يْطُهرف 222
 قرأ بضم الياء ُيخافا َيخافا 229
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىُزواً  231
 ضم التاء وألف بعد الميم تمد مشبعاً ب وىنُتمآس   َتَمػس ػوىن 236
 ضم التاء وألف بعد الميم تمد مشبعاً ب وىنُتمآس   َتَمػس ػوىن 237
 قرأ برفع الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 245

 ويبْصط ويبْصط 245
 ويبْصط
 ويبصط

السين والوجو قرأ حمزة بخلف عن خبلد ب
 الثاني لخبلد ىو الصاد
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 ف ياء اإلضافة، فتحذؼ وصبلً للساكنيناسكإب ربْي الذي ربَي الذي 258

 نظرٱو يتسن و 259
 نظرٱو يتسن  وصبًل: 

 يتسن ْ وقفاً: 
 تها وقفاً اثبإوصبلً و السكت حذؼ ىاء ب

 بهمزة وصل فتكسر ابتداًء، وسكوف الميم علمْ ٱقاؿ  قاؿ أعلمُ  259
 كسر الصاد، وال يخفى ترقيق الراءب فِصرىن فُصرىن 260
 راءالضم ب ِبُربوةٍ  ِبَربوةٍ  265
 فتح النوفب فَنعما فِنعما 271
 بالنوف بدؿ الياء، وجـز الراء ونكفرْ  ويكفرُ  271
 فتح الهمزة وألف بعدىا وكسر الذاؿب اِذنواػػػػػَٔ فَ  فَْأَذنوا 279
 يد الصادبتشد تص د قوا تَصد قوا 280
 بكسر الهمزة ِإف تضل َأف تضل 282
 بضم الراء فتذكرُ  فتذكرَ  282
 برفع التاءين حاضرةٌ  تجارةٌ  تجارًة حاضرةً  282

قرأ بجـز الراء والباء، وأدغم الباء من  نفيغفْر ؛ ويعذْب م   فيغفُر ؛ ويعذُب من 284
 الميم في)يعذب  

 وبعدىا ألفكسر الكاؼ وفتح التاء ب وكتابو وكتبو 285
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

 بالتقليلِاةالتورِ  التوراة 3
 بالياء بدؿ التاء فيهما سيغلبوف ويحشروف ستغلبوف وتحشروف 12
 أسكن الياء وصبلً  وجهْي هلل وجهَي هلل 20

 ويُػَقاتِلوف الذين ويَػْقُتلوف الذين 21
لحمزة ضم الياء وفتح القاؼ وألف بعدىا 

 ءوكسر التا
 حذؼ الواو دوف مد، ووقفًا: لو التسهيل رؤؼٌ  رءوؼٌ  30
 الداؿ بعدحذؼ التاء، وزاد ألف ممالة ِفناَدِاه فنادتو 39
 كسر الهمزةب ِإف   َأف   39

 يَػْبػُشػرؾ يُػبَػشِّػرؾ 39
فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين مع 

 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء

 ػرؾيَػْبػشُ  يُػبَػشِّػرؾ 45
فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين مع 

 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء
 بدؿ الياء بالنوف ونعلمو ويعلمو 48
 بالتقليل اةالتورِ ِو والتوراة 48
 كسر الباءب بُِيوتكم بُػُيوتكم 49
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 50
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  51
 بالنوف بدؿ الياء مْ فنوفيهِ  مْ يهِ فيوف 57
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 65

75 
 ؛ ے يؤدهِ 
 أسكن حمزة الهاء وصبلً ووقفاً  يػؤدْه ؛ ال يػؤدهْ  ے يؤدهِ ال 

 بكسر البلـ لِػمػا ءاتيتكم َلمػا ءاتيتكم 81
 بالتاء بدؿ الياء تبغوف يبغوف 83
 بالتاء بدؿ الياء تُرجعوف يُرجعوف 83
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 بالتقليلِاةالتورِ ؛ِباةِالتورِ  التوراة؛ بالتوراة  93
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  101
 وكسر الجيمالتاء فتح ب تَػْرِجع عتُػْرجَ  109
 بفتح الواو مسو مين مسوِّمين 125
 بضم القاؼ قُػرح قَػرح ) معاً   140
 أسكن حمزة الهاء فيهما اً  تْو ) معؤ نػ ) معاً   ےنؤتِو  145
 بالتاء بدؿ الياء، وباإلمالةِتغِشىِ  يغشى   154
 الباء كسرب بُِيوتكم بُػُيوتكم 154
 بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 156
 األولى بكسر الميم ِمتم ُمتم 157
 بالتاء بدؿ الياء تجمعوف يجمعوف 157
 األولى بكسر الميم ِمتْم أو ُمتْم أو 158
 بضم الياء وفتح الغين يُػَغل   يَػُغل   161
 ضم القاؼب الُقرح الَقرح 172
 بالتاء بدؿ الياء تحَسبن يحَسبن 178

وكسر الياء  ،وفتح الميم ،ضم الياء األولى يُػَمػيِّػز يَػِمػيػز 179
 مع التشديد الثانية

 بالتاء بدؿ الياء تحَسبن يحَسبن 180
 مة وفتح التاءبياء مضمو  كَتبيُ س سَنكُتب 181
 بضم البلـ وقتُلهم وقتَلهم 181
 بالياء بدؿ النوف ويقوؿ ونقوؿ 181
برِ  اأْلَبرارِ  193  بالتقليل وبترقيق الرائين وصبًل ووقفاً ِاراَلا
 ) وقاتلوا   وأخر ) وقتلوا   قد ـ وقِتلوا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا 195
برِ  لؤْلَبرارِ  198  الرائين وصبًل ووقفاً بالتقليل وبترقيق ِارلَلا
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 ( سورة النساء 4) 
 

ـِ  وااْلَرحاـَ  1  بكسر الميم وااَلرحا

؛ِِضِعافاًِِضِعافاًِ ضعافاً  9
ِضعافاًِ

لحمزة بخلف عن خبلد إمالة األلف التي 
 بعد العين، والوجو اآلخر لخبلد ىو الفتح

 كسر الهمزةب فؤِلمو فؤلُمو ) معاً   11
 سر الصاد وياء بعدىا بدؿ األلفبك يوِصي بها بها ى  يوصَ  12
 كسر الباءب الِبُيوت البُػُيوت 15
 بضم الكاؼ ُكرىاً  َكرىاً  19
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 بفتح الهمزة والصاد َأحَصن ُأحِصن 25
 بفتح الباء والخاء بالػبَػَخػل بالػبُػْخػل 37
 اإلمالةبفتح التاء، وبَِتَسـوِّىِ  ى  و  ػُتسَ  42
 ة األلفحذؼ حمز  لمستم المستم 43
 فتح النوفب نَِعم ا نِِعم ا 58
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 68
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 73
 أبدؿ التاء ياءً  يظلموف تظلموف 77
 إشماـ الصاد صوت الزايْأص دق أصدؽ 87

اء، وباء ببثاء بدؿ ال )فيهما قرأ حمزة  واػتػبػثػتػف وا ) معاً  ػنػيػبػتػف 94
 مشددة بدؿ الياء، وتاء بدؿ النوف

 بحذؼ األلف الس َلمَ  الس بَلـَ  94
 بالياء بدؿ النوف تيويؤ  نْؤتيو 114
 الهاء فيهما حمزةأسكن  نولْو ؛ نصلوْ    ےنصلِو  - ےنولِو  115
 بإشماـ الصاد صوت الزايْدقأصْ  أصدؽ 122
 بلـ وبعدىا واو واحدة ساكنةضم حمزة ال تَػُلوا تَػْلُووا 135
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزِّؿَ  نَػز ؿّ  140
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 بالنوف بدؿ الياء تيهمْ ؤ ن يْؤتيهمْ  152
 بالياء بدؿ النوف تيهمْ ؤ سي سنْؤتيهمْ  162
 بضم الزاي زُبوراً  زَبوراً  163
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 175

 
 ( سورة المائدة 5) 

 

 بكسر البلـْوأرجِلكم وأرجَلكم 6
 حذؼ األلف لمستم المستم 6
 شدد الياء مع حذؼ األلف قسي ػػة قاسَية 13
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  16
 أسكن حمزة الياء، وال يخفى المنفصل يدي إلي  يدَي إلي  28
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 43
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 44
 بالتقليلِاةِ)ِمعاًِ(التورِ  التوراة ) معاً   46
 بكسر البلـ وفتح الميم ولِيحكمَ  وْليحكمْ  47
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  57
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  58
 لحمزة ضم الباء وكسر التاء وعػبُػَد الطاغوتِ  وعػبَػَد الطاغوتَ  60
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 66
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 68
 حمزة بالرفع تكوفُ  تكوفَ  71
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 بتخفيف القاؼ عَقدتم عق دتم 89
 ضم حمزة التاء وكسر الحاء ْسُتِحق  ٱ ْسَتَحق  ٱ 107

 نَ يْ ػلِ ااَلو   نِ ػػػ  يَ لَ اأْلَوْ  107
بتشديد الواو وفتحها، وكسر البلـ الثانية، 
 وإسكاف الياء، وحذؼ األلف، وفتح النوف

 بكسر الغين الِغػيوب الغُػيوب 109
 بالتقليل اةالتورِ ِو التوراةو  110
 فتح السين وكسر الحاء وألف بينهماب َساِحر ِسْحػر 110
 اء واضحواإلخف خفف الزايالنوف و  أسكن مْنزِلها منَػزِّلها 115
 أسكن الياء، وال يخفى المنفصل وصبلً  وأميْ  وأميَ  116
 بكسر الغين الِغػيوب الغُػيوب 116

 
نعام 6)   ( سورة األ

 
 فتح الياء وكسر الراءب َيصِرؼ ُيصَرؼ 16
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 23
 بنصب التاء فتَنَتهْم إال فتَنُتهْم إال 23
 بفتح الباء رب نا ربِّنا 23
 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 32
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  39
 إشماـ الصاد صوت الزايْيص دفون يصدفوف 46
 فيهما بكسر الهمزة نو ؛ فِإنوإِ  نو ؛ فأَنوأَ  54
 األولى بالياء بدؿ التاء وليستبين ولتستبين 55

لقاؼ، وضاد مكسورة لحمزة إسكاف ا يَػْقضِ  يَػُقص   57
 مخففة بدؿ الصاد، والقلقلة واضحة

 حذؼ التاء وزاد ألف ممالة بعد الفاءِهاتوفِِ توفتو 61
 حذؼ التاء الثانية وزاد ألف ممالة بعد الواوِهااستهوِِ استهوتو 71
 أسكن الياء وصبلً ووقفاً  وجهيْ  وجهيَ  79
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 لياءببلـ مشددة مفتوحة وسكوف ا وال ػْيػسع واْلَيسع 86
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  87

 قتِدهْ ٱ 90
 قتِد قلٱوصبًل: 
 قتدْ ٱوقفاً: 

الهاء ىنا ىاء سكت على الراجح، وقد قرأ 
 حمزة بإثباتها وقفاً، وحذفها وصبلً 

 بضم النوف بيُنكم بيَنكم 94
 ضم الثاء والميمب ثُػُمػره ثَػَمػره 99
 بدؿ الياء بالتاء وفمنؤ ت يْؤمنوف 109
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َزؿ منَػز ؿ 114  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي منػْ
ـَ  119 ـَ  َحر   ، وترقيق الراء جليكسر الراءضم الحاء و ب ُحرِّ

بزيادة ألف بعد البلـ،  أيقرأ بالجمع،  ےرساالتِوِ  كرسالَتوُ  124
 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اطِصرَ َْراطـصْ  ِصَراط  126
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 128
 بالياء بدؿ التاء يكوف تكوف 135
 بضم الثاء والميم ثُُمره ثََمره 141
 بكسر الحاء ِحصاده َحصاده 141
 ، وال تخفى  القلقةبإسكاف الطاء خْطوات خُطوات 142
 بالتاء بدؿ الياء أف تكوف يكوفأف  145
 بكسر الهمزة وِإف  ىذا وَأف  ىذا 153
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي يِصَراطْيَراطـصْ   يِصَراط 153
 إشماـ الصاد صوت الزايْدفونيصْ  يصدفوف ) معاً   157
 بالياء بدؿ التاء ْأتيهمي تْأتيهم 158
 بتخفيف الراء وألف قبلها فارَقوا فر قوا 159
 خلف إشماـ الصاد صوت الزايل ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  161

 
 

 ( سورة األعراف 6) 
 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي  ِصَراطْكَراطـصْ  ِصَراط  16
 فتح حمزة التاء وضم الراء َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف 25
 وصبلً فتحذؼ للساكنين أسكن الياء ربيْ  ربيَ  33
 التاءبالياء بدؿ التاء وإسكاف الفاء وخفف  يُػْفَتح تُػَفت ح 40
 فتح حمزة النوف مع التشديد وفتح التاء أف  َلعنةَ  أف ل عنةُ  44
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 فتح الغين وشدد الشين يغَػشِّػي يُػْغِشي 54
 بسكوف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 57
 بدؿ الباء مفتوحة بنوف َنْشراً  ْشراً بُ  57
 الصادبوزاد خبلد وجو بالسين  حمزةقرأ  ؛ بصطة طةبصْْ طةبصْْْطةبصْْ 69
 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  74
 زاد ىمزة إستفهاـ أئنكم إنكم 81
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  86
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 بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  105
 بفتح وتشديد الحاء وتقديمها قبل األلف سح ار ساِحر 112
 زاد ىمزة استفهاـ قالوا أَِئن   قالوا ِإف   113
 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلق فُ  تَػْلَقفُ  117
 بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثبلث ىمزات ءأامنتم َءامنتم 123
 بكسر الكاؼ يعِكػفوف يعُكػفوف 138

وحذؼ  ،بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف دكاءَ  دكاً  143
 التنوين وال يخفى المتصل

 الساكنين لبلتقاءأسكن الياء فتحذؼ وصبًل  ل ذينٱتي ءايا ل ذينٱءاياتَي  146
 بفتح الراء والشين الَرَشد الُرْشد 146
 بكسر الحاء ِحػليهم ُحػليهم 148
 بالتاء بدؿ الياء ) فيهما   ترحمنا ؛ وتغفر يرحمنا ؛ ويغفر 149
 بفتح الباء رب نا رب نا 149
ـ  ٱ 150 ِـّ ٱ بَن ُأ  بكسر الميم بَن ُأ
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 157
 بضم التاء معذرةٌ  ةً معذر  164
 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 169
 بفتح الياء والحاء يَػلَحػدوف يُػلِحػدوف 180
 بسكوف الراء ويََذْرىم ويَذرُىم 186

 

 ( سورة األنفال 8) 
 

تخلصاً من  وصبلً بتخفيف النوف وكسرىا  هللُ ٱولكِن    معاً  هللَ )ٱولكن   17
 لفظ الجبللةوضم ىاء  ؛التقاء الساكنين

 ، واإلخفاء جليقرأ بتنوين النوف مْوِىنٌ  مْوِىنُ  18
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
 بكسر الهمزة وِإف   وَأف   19
 إشماـ الصاد صوت الزايْديةوتصْ  وتصدية 35
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كسر بضم الياء األولى وفتح الميم و  لػيُػَمػيِّػز لػيَػِمػْيػز 37
 وتشديد الياء الثانية
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 فتح حمزة التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  44
 بكسر الواو ِواليتهم َواليتهم 72

 
 ( سورة التوبة 9) 

 

 فتح الياء وأسكن الباء وضم الشين مخففة يَػْبػُشرىم يُػبَػشِّرىم 21
 بضم الراء من غير تنوين عزيرُ  عزيرٌ  30
 وضم الهاء ،بحذؼ الهمزة وفػيضاىُ  وفػػػػٔ يضاىِ  30
 بضم الكاؼ ُكػرىاً  َكػرىاً  53
 بالياء بدؿ التاء يُػقبل تُػقبل 54
 بتنوين الكسر ورحمةٍ  ورحمةٌ  61
 بياء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاء يُػْعفَ  نَػْعفُ  66
 بالتاء بدؿ النوف، وفتح الذاؿ تُػَعذ بْ  نُػَعذِّبْ  66
 بضم التنوين مبأنه طائفةٌ  بأنهم طائفةً  66
 بكسر الغين الِغيوب الغُيوب 78
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي ) معاً   معَي ) معاً   83
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 أسكن حمزة الراء ُجْرؼٍ  ُجُرؼٍ  109

 فُيقَتلوف ويَقُتلوف فَيقُتلوف ويُقَتلوف 111
ضم الياء وفتح التاء في األوؿ، وفتح الياء 

 ى األوؿ  وضم تاء الثاني ) قد ـ الثاني عل
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 111
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  117
 قرأ بالتاء بدؿ الياء تروف يروف 126
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  128

 
 ( سورة يونس 10) 

 
 قرأ بالنوف بدؿ الياء فصلنُ  فصليُ  5
 قرأ بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 18
 قرأ بضم العين متاعُ  متاعَ  23
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  25
 قرأ بالتاء بدؿ الباء تتلوا تبلوا 30
 قرأ بإسكاف الهاء وتخفيف الداؿ ال يَػْهِدي ال يَِهدِّي 35
 إشماـ الصاد صوت الزايْديقتصْ  تصديق 37
 بكسر وتخفيف النوف وضم السين ولكِن الناسُ  ولكن  الناسَ  44
 قرأ بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 45
 ضم الراء فيهما أصغُر ؛ أكبرُ  أصغَر ؛ أكبرَ  61
 أسكن الياء، وال يخفى المد المنفصل أجريْ  أجريَ  72
 بفتح وتشديد الحاء وتقديمها على األلف سح ار ساحر 79
 كسر حمزة الباء فيهما ُيوتاً ؛ بُِيوتكمبِ  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 87
 كسر الهمزة ِإن و أَن و 90
 قرأ بفتح النوف الثانية، وتشديد الجيم نُػَنجِّ  نُػْنجِ  103
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 ( سورة ىود 11) 
 

 قرأ بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما َساِحر ْحرسِ  7
 منفصل، وال يخفى الياء اإلضافة إسكافب ~ إالَأجريْ  إال َأجريَ  29
 قرأ بكسر البلـ من غير تنوين كلِ  كلٍ  40
 قرأ بكسر الياء مع بقاء التشديد بنيِّ ػػ  ي بني  ػػ  ي 42
 المنفصل ى  بإسكاف ياء اإلضافة، وال يخف ~ إالَأجريْ  إال َأجريَ  51
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  56
 وف البلـ وحذؼ األلفبكسر السين وسك ِسػْلػم مَسػلَػػ   69
 فتح حمزة الياء وكسر الجيم يَػْرِجعُ  يُػْرَجعُ  123
 قرأ بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 123

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
 قرأ بكسر الياء مع بقاء التشديد يا بنيِّ  يا بني   5
 ف الهمزةو قرأ بسك دْأباً  دأَباً  47
 قرأ بالتاء بدؿ الياء تعصروف يعصروف 49
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 بالياء بدؿ النوف يكتل نكتل 63
 بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، وباإلمالةِىِ ـِـيُوحَِ نُوِحي 109
 بالياء بدؿ التاء يعقلوف تعقلوف 109

 فنُػْنِجيْ  فُنجِّيَ  110
بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع 

 واإلخفاء جلي تخفيف الجيم وإسكاف الياء
 اـ الصاد صوت الزايإشمْديقتصْ  تصديق 111

 

 ( سورة الرعـد 13) 
 

 بفتح الغين وتشديد الشين يغَػشِّػي يْغػِشػي 3
 بتنوين الكسر ىمقرأ وزرٍع ونخيٍل صنوافٍ  وزرٌع ونخيٌل صنوافٌ  4
 الراء بكسر غيرِ و  غيرُ و  4
 اإلمالةبالتاء بدؿ الياء، وبِىِ تسقِِ ى  يسق 4
 بالياء بدؿ النوف ويفضل ونفضل 4
 بالياء بدؿ التاء الظلمات ستويي الظلمات تويتس 16
 بفتح الثاء وتشديد الباء ويثَبِّت ويْثِبت 39

 

 ( سورة إبراىيم 14) 
 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  1
 زاد ألف بعد الخاء وكسر البلـ وضم القاؼ خاِلقُ  خَلقَ  19
 بكسر الضاد رضِ واأل واأْلَرضَ  19
 بإسكاف ياء اإلضافة كاف ليْ  كاف ليَ  22
 بكسر الياء بمصرخيِّ  بمصرخي   22
 بالتقليلِارقرِ  قرارٍ  26
 بالتقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً للتقليلِرالبواِ  البوارِ  28
 أسكن الياء، فتحذؼ وصبلً للساكنين لعبادي لعباديَ  31
 وصبًل: أثبت ياًء زائدة ےدعاء دعاءِ  40
 تقليلللبالتقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً ِرالقهاِ  هارِ الق 48
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 ( سورة الحجر 15) 
 

 شدد حمزة الباء رب ما  ربَما 2
 بسكوف الياء مع حذؼ األلف الرْيح الريَاح 22
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  41
 كسر حمزة العين وِعيوف وُعيوف 45

وسكوف الباء وتخفيف الشين  نوفبفتح ال نَػْبػُشػرؾ ؾنُػبَػشِّػر  53
 بالضم، وال يخفى قلقلة الباء

بسكوف النوف وتخفيف الجيم، )واإلخفاء  وىمجُ لمنْ  وىمج  لمنَ  59
 جلي 

 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  82
 إشماـ الصاد صوت الزايْدعفاصْ  فاصدع 94

 
 ( سورة النحل 16) 

 

 تاء بدؿ الياءبال تشركوف يشركوف 1
 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 3
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 7
 إشماـ الصاد صوت الزايْدقصْ  قصد 9
 بفتح الميم والنجوـَ  والنجوـُ  12
 بتنوين الكسر مسخراتٍ  مسخراتٌ  12
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 20
 لياء بدؿ التاءبا اىميتوفِِ تتوفاىم 28
 باإلمالةو  ،بالياء بدؿ التاءِاىميتوفِِ تتوفاىم 32
 بالياء بدؿ التاء تيهمأف يأ تيهمأف تأ 33

بالياء بدؿ النوف وفتح الحاء وإبداؿ الياء ِىِ ـيوحَِـِ ينوحِ  43
 اإلمالة األخيرة ألفاً، وال تخفى

 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 47
  بالتاء بدؿ الياء اترو  ارو ي 48
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 بكسر الباء  بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  76
 وصبًل كسر الهمزة والميم، وابتداًء كحفص ِإمِّهاتكم ُأم هاتكم 78
 بالتاء بدؿ الياء ألم تروا ألم يروا 79
 بكسر الباء فيهما ُيوتاً بُِيوتكم ؛ بِ  بُػُيوتكم ؛ بُػُيوتاً  80
 بالياء بدؿ النوف وليجزين ولنجزين 96
 بفتح الياء والحاء يَػلَحػدوف يُػلِحػدوف 103
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  121
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 ( سورة اإلسراء 17) 
 

 بفتح الهمزة وحذؼ الواو الثانية ليسوءَ  ليسوُءوا  7

 ويَػْبػُشػر ػرويُػبَػشِّ  9
بفتح الياء وإسكاف الباء وضم وتخفيف 

 الشين، وال تخفى القلقة
 بكسر النوف وألف قبلها ممدودة مشبعاً  يبلغآفِّ  يبلغن   23
 كسر حمزة الفاء دوف تنوين ُأؼِّ  ُأؼٍّ  23
 بالتاء بدؿ الياء ُتسرؼ ُيسرؼ 33
 اؼبسكوف الذاؿ وضم وتخفيف الك ليْذُكروا ليذ ك روا 41
 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 42
 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 43
 بضم الزاي زُبوراً  زَبوراً  55
 ، وال تخفى القلقلةبإسكاف الجيم ورْجل  ورِجل  64
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  92

 
 ( سورة الكيف 18) 

 
 اء التنوينقرأ حمزة بترؾ السكت وإخف عوجاً قيماً  قيماً  سعوجاً  1

 ويَػْبػُشر ويُػبَػشِّػر 2
بفتح الياء وسكوف الباء وتخفيف وضم 

 الشين؛ وال تخفى قلقلة الباء
 بسكوف الراء، وتفخيم الراء جلي بَوْرقكم بَورِقكم 19
 بكسر التاء دوف تنوين مائةِ  مائةٍ  25
 بضم الثاء والميم ثُُمر ثََمر 34
 يمبضم الثاء والم بُثُمره بَثَمره 42
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 43
 بكسر الواو الِوالية الَوالية 44
 بسكوف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 45
 بالنوف بدؿ الياء نقوؿ يقوؿ 52
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  56
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 الثانية بضم الميم وفتح البلـ ِلُمهَلكهم ِلَمهِلكهم 59
 فيها وال إمالةبكسر الهاء،  أنسانيوِ  انيوُ أنس 63
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  67
 بياء مفتوحة بدؿ التاء، وفتح الراء ليَػغَرؽ لتُػغِرؽ 71
 بضم البلـ أىُلها أىَلها 71
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  72
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 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  75
 ادة ألف بعد الحاء، وإبداؿ الهمزة ياءً بزي َحاِمَية َحِمَئة 86
 بضم السين مع بقاء التشديد دينالس   الس دين 93
 بضم الياء وكسر القاؼ يُػفِقػهوف يَػفَقػهوف 93
 ) معاً   أبدؿ الهمزة ألفاً  :وصبًل ووقفاً   ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94

 بفتح الراء وبعدىا ألف خَراجاً  خْرجاً  94

 ئتونيٱوصبًل:قاؿ  ءاتونيقاؿ  96
 تونيقاَؿ اوقفاً: 

، بهمزة وصل وسكوف الهمزة دوف ألف
 وإذا وقف: فلو إبداؿ الهمزة ألفاً 

 بتشديد الطاء سط اعواٱ سطَاعواٱ 97
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىُزواً  106

 
 سورة مريم ( 19) 

 

 نَػْبػُشػرؾ نُػبَػشِّػرؾ 7
وف وسكوف الباء وتخفيف وضم بفتح الن

 الشين، وال تخفى القلقلة
 بنوف مفتوحة بدؿ التاء وبعدىا ألف خلقناؾ خلقت  9
 القاؼبفتح التاء و  َتَساَقْط  ُتَساِقطْ  25
 أسكن الياء وصبلً فتحذؼ للساكنين ءاتانيْ  ءاتانيَ  30
 بضم البلـ قوؿُ  قوؿَ  34
 الصاد صوت الزايلخلف إشماـ  ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  36
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 43
 بكسر الباء وبِػكياً  وبُػكياً  58
 بفتح الذاؿ والكاؼ مع تشديدىما يذ ك ر يْذُكر 67
 بضم الواو الثانية، وسكوف البلـ وُوْلداً  وَوَلداً  77
 ، وسكوف البلـبضم الواو ُوْلداً  َوَلداً  88

بنوف ساكنة بدؿ التاء، مع كسر وتخفيف  يْنفِطرف يَتفط رف 90
 الطاء، واإلخفاء وترقيق الراء جلي

 بضم الواو، وسكوف البلـ ُوْلداً  َوَلداً  91
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 ، وسكوف البلـبضم الواو ُوْلداً  َوَلداً  92

بفتح التاء وسكوف الباء، وضم وتخفيف  لَتْبُشر لُتَبشِّر 97
 لةالشين، وال تخفى القلق

 
 ( سورة طو 20)  

 
 وصبًل: ضم ىاء الكناية ألىلوُ  ألىلوِ  10
 بتشديد النوف وأن ػا وأنَا 13
 بنوف مفتوحة بدؿ التاء الثانية بعدىا ألف اخترنَاؾ اخترُت  13
 بإسكاف الياء وصبًل ووقفاً  وليْ  وليَ  18
 بفتح النوف مع التشديد قالوا إف   قالوا إفْ  63
 بفتح البلـ، وتشديد القاؼ  فتَلق   تْلَقف 69
 بكسر السين وسكوف الحاء وحذؼ األلف ِسْحر َساِحر 69
 بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثبلث ىمزات ءأامنتم َءامنتم 71
 بسكوف الفاء وحذؼ األلف تخفْ  تخاؼُ  77
 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف أنجيتُػكم اكمػأنجينَ  80

 وواعدت كم وواعدناكم 80
بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف، 

 وال يخفى إدغاـ الداؿ في التاء
 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف رزقُتكم رزقَناكم 81
 بضم الميم بُملكنا بَملكنا 87
ػلنا 87  بفتح الحاء والميم مع عدـ تشديد الميم َحػَمػلنا ُحػمِّ
 ل الهمزةبكسر الميم، ووقفًا: بتسهي يبنؤِـّ  يبنؤـ   94
 بالتاء بدؿ الياء تبصروا يبصروا 96
 بدؿ التاء بالياء يأتهم تأتهم 133
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 135
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 ( سورة األنبياء 21) 

وأبدؿ الياء  بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاءِىِ ـِـيُوحَِ نُوِحي 7
 باإلمالة، و األخيرة ألفاً 

 أسكن حمزة ياء اإلضافة معيْ  يَ مع 24
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  36
 كسر حمزة الفاء دوف تنوين ُأؼِّ  ُأؼٍّ  67
 بالياء بدؿ التاء ليحصنكم لتحصنكم 80
 وصبًل بإسكاف الياء، فتحذؼ للساكنين مسنيْ  مسنيَ  83
 وحذؼ األلفبكسر الحاء وسكوف الراء  وِحْرـ وَحراـ 95
 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما :وصبًل ووقفاً  ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 96
 بضم الزاي الُزبور الَزبور 105
 بإسكاف الياء، فتحذؼ وصبلً للساكنين عباديْ  عباديَ  105

 ُقْل ر بِّ  قَاَؿ َربِّ  112
بضم القاؼ، وحذؼ األلف وسكوف البلـ، 

 راءوال يخفى إدغاـ البلـ في ال
 

 ( سورة الحج 22) 
ِ؛ِبَسْكرَِِسْكرِِ ى  بُسكار  ى  ؛ُسكار  2 ِى   بفتح السين وسكوف الكاؼ دوف ألف ِى 
 بكسر التنوين ولؤلؤٍ  ولؤلؤاً  23
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  24
 بتنوين الضم بدؿ الفتح سواءٌ  سواءً  25
 افةأسكن حمزة ياء اإلض بيتيْ  بيتيَ  26
 بكسر السين منِسكاً  منَسكاً  34
 بفتح الهمزة َأذف ُأذف 39
 بكسر التاء يُقاتِلوف يُقاتَلوف 39
 بالياء بدؿ التاء يعدوف تعدوف 47
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  54
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 65
 بكسر السين منِسكاً  منَسكاً  67
 فتح التاء وكسر الجيمب تَػْرِجع تُػْرَجع 76



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثامن عشر                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 853      

 

 

 ( سورة المؤمنون 23 )
 

 بحذؼ الواو )على اإلفراد  صبلتهم صلواتهم 9
 بالتقليل، مع ترقيق الراءينِرقراِ  قرارٍ  13
 بكسر البلـ من غير تنوين مع التشديد كلِّ  كلٍّ  27
 بضم الراء رُبوة رَبوة 50
 تقليل، مع ترقيق الراءينبالِارقرِ  قرارٍ  50
 بفتح الراء وإضافة ألف بعدىا خَراجاً  خْرجاً  72
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  73
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 74
 بضم الميم عالمُ  عالمِ  92
 دىما ألفبفتح الشين والقاؼ وبع َشَقاوتنا ِشْقوتنا 106
 بضم السين ُسخرياً  ِسخرياً  110
 بكسر الهمزة ِإنهم أَنهم 111
 بضم القاؼ وسكوف البلـ وحذؼ األلف ُقلْ  قَاؿَ  112
 بضم القاؼ وسكوف البلـ وحذؼ األلف ُقلْ  قَاؿَ  114
 بفتح التاء وكسر الجيم َترِجعوف تُرَجعوف 115

 
 ( سورة النور 24) 

 

 ضم التاء ب والخامسةُ  والخامسةَ  9
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  20
 ، والقلقلة واضحةبإسكاف الطاء خْطوات )معاً  خُطوات )معاً  21
 بالياء بدؿ التاء يشهد تشهد 24
 بكسر الباء فيهما بُِيوتكمبُِيوتاً ؛  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوتكم 27
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 كسر حمزة الجيم ِجُيوبهن وبهنُجيُ  31
 بياء ساكنة بعدىا ىمزة مضمومة منونة رِّي ءٌ دُ  ُدرِّيٌّ  35
 بالتاء بدؿ الياء توقد يوقد 35
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 بكسر الباء  بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36
 بكسر البلـ وألف قبلها وضم القاؼ خاِلقُ  خَلقَ  45
 بكسر البلـ مع بقاء التشديد كلِّ  كل   45
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطْاطرَْـصْ  ِصَراط  46

 ےويتِقوِ  ويتْقوِ  52
 ےويتِقوِ 
 ويتِقوْ 

صلة  ولو أيضاً كسر القاؼ؛ براوييو   لحمزة 
 إسكافوجو آخر ؛ ولخبلد مع كسرىا الهاء

 الهاء
 بالياء بدؿ التاء حَسبنيَ  حَسبنتَ  57
 بنصب الثاء ثبلَث عورات ثبلُث عورات 58

61 
 بُػُيوتكم ؛ بُػُيوتِ 
 فيهن كسر حمزة الباء بُِيوتكم ؛ بُِيوِت ؛ بُِيوتاً  )الثمانية  ؛ بُػُيوتاً 

 ِإمِّهاتكم ُأم هاتكم 61
وصبًل: بكسر الهمزة والميم، ابتداًء:  

 كحفص
 

 ( سورة الفرقان 25)  
 

 بالنوف بدؿ الياء منها كلنأ منها يْأكل 8
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 17
 األولى بالياء بدؿ التاء تطيعوفيس تستطيعوف 19
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 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  41
 بالنوف بدؿ الباء مع فتحها َنْشراً  ُبْشراً  48
 بسكوف الذاؿ وضم وتخفيف الكاؼ ليْذُكروا ليذ ك روا 50
 بالياء بدؿ التاء مرنايأ تْأمرنا 60
 ين والراء مع حذؼ األلفبضم الس ُسُرجاً  ِسراجاً  61
 بسكوف الذاؿ وضم وتخفيف الكاؼ يْذُكر يذ ك ر 62
 بكسر الهاء دوف صلة فيوِ  ےفيوِ  69
 بحذؼ األلف وذريتنا وذرياتنا 74
 بفتح الياء وسكوف البلـ وتخفيف القاؼ ويَػْلَقوف ويُػَلق وف 75

 

 ( سورة الشعراء 26 )
 

 مر نوف سين عند المياظهبإ سم ِِ طسم 1
 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلق فُ  تَػْلَقفُ  45
  على االستفهاـ)زاد ىمزة مفتوحة  ءءامنتم ءامنتم 49
 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 57
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  62
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  109
 اإلضافة أسكن حمزة ياء معيْ  معيَ  118
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  127
 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 134
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  145
 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 147
 كسر الباءب بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  164
 أسكن الياء وصبًل، وال يخفى المنفصل أجريْ  َأجريَ  180
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  187
 د الزاييشدبت نز ؿ نَزؿ 193
 بفتح الحاء والنوف الروَح األمينَ  الروُح األمينُ  193
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 ( سورة النمل 27 )
 

 بإسكاف ياء اإلضافة ماليْ  ماليَ  20
 بضم الكاؼ فمُكث فمَكث 22
 بالياء فيهما بدؿ التاء  يعلنوف ؛ يخفوف تعلنوف ؛ تخفوف 25

 نِّيأتمدو   أتمدوننِ  36
بإدغاـ النوف األولى في الثانية فتمد الواو 

 مشبعاً، وأثبت ياء زائدة وصبًل ووقفاً 
 فيها وال إمالة؛ حذؼ الياء وقفاً ووصبلً ب ءاتافِ  ءاتانيَ  36
 األولى، وضم التاء الثانية بالتاء بدؿ النوف لػتػبيػتُػنو لػنػبيػتَػنو 49
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم البلـ الثانية لػتػقوُلن لػنػقوَلن 49
 بضم الميم وفتح البلـ ُمهَل  َمهِل  49
 كسر الباءب بُِيوتهم بُػُيوتهم 52
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 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 59
 بإسكاف الياء وحذؼ األلف الرْيح الريَاح 63
 بدؿ الباءالمفتوحة بالنوف  راً شنَ  راً ُبش 63

بتاء مفتوحة بدؿ الباء، وأسكن الهاء دوف  ْهديػتَ  بِػَهادي 81
 ألف

 بفتح الياء العميَ  العميِ  81
 بالياء بدؿ التاء يعلموف تعلموف 93

 
 ( سورة القصص 28) 

 
 إظهار نوف سين عند الميمبِسمـ ِِ طسم 1

توحة بدؿ النوف، وفتح الراء، وألف بياء مفِويَـَرىِِ  ونُػِريَ  6
 مدية بدؿ الياء، وباإلمالة

6 
فرعوَف وىاماَف 

 بالرفع ) الثبلثة   فرعوُف وىاماُف وجنوُدىما وجنوَدىما

 بضم الحاء وإسكاف الزاي ناً زْ ػوحُ  ناً زَ ػوحَ  8
 بإشماـ الصاد زاياً ُْيص ِدر ُيْصِدر 23
 ضم الهاءوصبًل: ب ألىلُو امكثوا ألىلِو امكثوا 29
 بضم الجيم ُجذوة َجذوة 29
 بضم الراء الر ْىب الر ْىب 32
  بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  34
 بالياء بدؿ التاء يكوف تكوف 37
 بفتح الياء وكسر الجيم يَرِجعوف يُرَجعوف 39
 وصبًل: بكسر الهمزة، وابتداًء بالضم في ِإمها في أُمها 59
 م الخاء وكسر السينبض َلُخِسف َلَخَسف 82
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 ( سورة العنكبوت 29) 
 

 بالتاء بدؿ الياء تروا يروا 19
 زاد ىمزة استفهاـْوصًل:ْأئنكم إنكم 28
ػينو 32  بتخفيف الجيم وسكوف النوف التي قبلها لنْنػِجػينو لننَػجِّ
 بتخفيف الجيم وسكوف النوف مْنػُجوؾ منَػج ػوؾ 33
 باءكسر الب الِبُيوت البُػُيوت 41
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 42
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 بحذؼ األلف التي قبل التاء تءاي ءايات 50
 وصبًل: أسكن الياء فتحذؼ للساكنين عباديْ ػػػ  ي عباديَ ػػػ  ي 56

ئَ ػبػنُ ػل 58 بثاء ساكنة بدؿ الباء وخفف الواو، وأبدؿ  نهمػيَ لػنُػثْػػوِ  نهمػوِّ
 الهمزة ياءً 

 بإسكاف البلـ ولْػيتمتعوا تعواولِػيتم 66
 

 ( سورة الروم 30) 
 

 بفتح التاء وضم الراء َتْخُرجوف ُتْخَرجوف 19
 بفتح البلـ التي قبل الميم للعاَلمين للعاِلمين 22
 بتخفيف الراء وألف قبلها فارَقوا فر قوا 32
 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 40
 ذؼ األلفبإسكاف الياء وح الريح الرياح 48

 بهاد 53
 وصبًل: تَػػػْهػػدِ 

 ےتَػػْهػػدوقفاً: 
بإبداؿ الباء تاًء مفتوحة، وإسكاف الهاء 

 وحذؼ األلف، ويقف على الياء
 بفتح الياء العميَ  العميِ  53

54 
 ؛ َضعف )معاً 
 َضعفاً  ؛ َضعف )معاً  َضعفاً 

بخبلؼ حفص الذي لو  ،بفتح الضاد فقط
 الفتح والضم

 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الحادي والعشرين                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 خالد خلف
 

                                                                                                                 861      

 

 

 سورة لقمان( 31)
 

 بتنوين الضم ورحمةٌ  ورحمةً  3
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  6
 )بني  بكسر ياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 13
 )بني  بكسر الياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 16
 )بني  بكسر ياء بنيِّ ػػػػ  ي بني  ػػػػ  ي 17
 وخفف العينالصاد، ألف بعد  زاد تصاِعر تصعِّر 18

وتاء مربوطة منونة بالفتح  ،العين بإسكاف نِْعَمةً  نَِعَموُ  20
 واإلخفاء جلي )على اإلفراد ؛ بدؿ الهاء

 أسكن النوف مع اإلخفاء، وخفف الزاي ويػْنػِزؿ ويػنَػزِّؿ 34
 

 ( سورة السجدة 32) 
 

 وصبًل ووقفاً: قرأ بإسكاف الياء ُأخفيْ  ُأخفيَ  17
 بكسر البلـ وتخفيف الميم لِػَمػا ػالَػم   24

 
 ( سورة األحزاب 33) 

 
 بفتح التاء والهاء َتظَاَىروف ُتظَاِىروف 4
 وصبًل ووقفاً: بحذؼ األلف الظنوفَ  الظنونا 10
 بفتح الميم َمقاـ ُمقاـ 13
 كسر الباءب بُِيوتنا بُػُيوتنا 13
 بكسر الهمزة ِإسوة  ُأسوة  21
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 بالياء فيهما ويعمل ؛ يؤتها اوتعمل ؛ نؤته 31
 بكسر القاؼ، وترقيق الراء جلي وِقرف وَقرف 33
 كسر الباءب بُِيوتكن بُػُيوتكن 33
 كسر الباءب بُِيوتكن بُػُيوتكن 34
 بكسر التاء وخاتِم وخاَتم 40
 ، مع المد البلـزبضم التاء وألف بعد الميم تُػمآسوىن َتَمسوىن 49
 الباءكسر ب بُِيوت بُػُيوت 53
 وصبًل ووقفاً: قرأ بحذؼ األلف الرسوؿَ  الرسوال 66
 وصبًل ووقفاً: قرأ بحذؼ األلف  السبيلَ  السبيبل 67
 بالثاء بدؿ الباء كثيراً  كبيراً  68

 
 ( سورة سبأ34)

 

ـِ  عالمِ  3  ،فتحهامع بتشديد البلـ بحذؼ األلف و  عبل 
 وبعدىا ألف

 بتنوين الكسر أَليمٍ  أَليمٌ  5
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  اط ِصرَ  6

نشأ ؛ نخسف ؛  9
 نسقط

 بالياء بدؿ النوف ) الثبلثة   يشأ ؛ يخسف ؛ يسقط

 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  9
 بإسكاف الياء فتحذؼ وصبًل للساكنين عباديْ  عباديَ  13
 بضم الهمزة ُأذف َأذف 23

وحذؼ األلف، )على  بسكوف الراء تِ الغْرف الغُرفاتِ  37
 ، ويقف عليها بالتاءاإلفراد 

 بالنوف بدؿ الياء فيهما نحشرىم ؛ نقوؿ يقوؿ ؛ يحشرىم 40
 وصبًل: أسكن الياء، وال يخفى المنفصل َأجريْ  َأجريَ  47
 بكسر الغين الِغيوب الغُيوب 48
 المتصل مع المدبهمز الواو  ؤشآالتن التناوش 52
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 ( سورة فاطر 35) 
 

 بكسر الراء، وال يخفى ترقيق البلـ غيِر اهلل اهلل غيرُ  3
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 4
 بسكوف الياء وحذؼ األلف الريح الرياح 9
 كسر حمزة التنوين ولؤلؤٍ  ولؤلؤاً  33

الموضع  السييِء ) 43
وصبًل: بإسكاف الهمزة، وقفًا: بإبداؿ  السييءْ  األوؿ  

 كنةالهمزة إلى ياء سا 
 

 ( سورة يس36) 
 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  4
 وصبًل: أسكن الياء ومالْي ال ومالَي ال 22
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 بكسر العين الِعُيوف الُعُيوف 34
 بضم الثاء والميم ثُُمػره ثَػَمػره 35
 وصبًل ووقفاً: حذؼ الهاء عملت عملتو 35
 وف الخاء وبتخفيف الصادبسك يْخِصموف يِخصِّموف 49
 بدوف سكت ىذا مرقدنا ىذاس مرقدنا 52
 بضم الظاء وحذؼ األلف ظُلل ِظبلؿ 56
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  61
 ضم الجيم والباء، وتخفيف البلـب ُجػبُػبلً  ِجِببّلً  62
 الزاي لخلف إشماـ الصاد صوت ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 66

 
 ( سورة الصافات37)

 

 بضم التاء عجبتُ  عجبتَ  12
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  23
 بكسر الزاي يُنزِفوف يُنَزفوف 47
 بضم الياء يُػزفوف يَػزفوف 94
 بكسر الياء نيِّ بُ ػػػ  ي ني  بُ ػػػ  ي 102
 ؿ األلفبدضم التاء وكسر الراء وياء ب تُِري تَػَرى   102
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 118
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 ( سورة ص 38) 
 

 بضم الفاء ُفواؽ َفواؽ 15
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطالَْراطـصْ ال ِصَراط ال 22
 بإسكاف ياء اإلضافة ولْي  وليَ  23
 ساكنينبإسكاف الياء، فتحذؼ وصبلً لل مسنيْ  مسنيَ  41
 بفتح وتشديد البلـ وسكوف الياء ل ػػْيػػسعٱو لْػػيَػػسعٱو 48
 ترقيق الراءين ويلـز معوبالتقليل، ِرشراِ األ اأْلَشرارِ  62

 تخذناىمٱ أتخذناىم 63
بحذؼ ىمزة االستفهاـ، فيقرأ بهمزة وصل 

 محذوفة درجاً، وتكسر ابتداءً 
 بضم السين  ُسخرياً  ِسخرياً  63
 بإسكاف ياء اإلضافة ليْ  ليَ  69

 
 ( سورة الزمر 39) 

 
 وصبًل: كسر الهمزة والميم وابتداًء كحفص ِإمِّػهاتكم ُأم ػهاتكم 6
 بتخفيف الميم أَمن أم ن 9
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 بكسر العين وفتح الباء وألف بعدىا ِعَباده َعْبده 36

اء وصبًل: قرأ بإسكاف الياء، فتحذؼ لبللتق أرادنْي اهلل أرادنَي اهلل 38
 الساكنين، وال يخفى ترقيق الـ الجبللة

 يَ ضِ قُ  ى  ضَ قَ  42
بضم القاؼ وكسر الضاد وياء مفتوحة بدؿ 

 األلف
 بضم التاء الموتُ  الموتَ  42
 لساكنينلوصبًل: بإسكاف الياء، فتحذؼ  ػعبادْي الذينيػ   ػعبادَي الذينيػ   53
 بألف قبل التاء ) على الجمع   بمفازاتهم بمفازتهم 61

 
 ( سورة غافر 40) 

 

 بالتقليل، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً ِرالقهاِ  القهار 16
 بفتح الياء والهاء َيْظَهر يُْظِهر 26
 بضم الداؿ الفسادُ  الفسادَ  26
 بضم العين فأطلعُ  فأطلعَ  37
 ترقيق الراءين ويلزموبالتقليل، ِرالقراِ  القرارِ  39
 بكسر الشين ِشيوخاً  ُشيوخاً  67

 
 ( سورة فصمت 41 )

 

 بفتح الياء والحاء يَلَحػدوف يُلِحػدوف 40
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 بحذؼ األلف، ويقف عليها بالتاء ثمرت ثمرات 47
 

 ( سورة الشورى   42) 
 

 وصبلً  سكن الهاءأ توْ ؤ ن ےنْؤتو 20

ف وضم يخفتف الباء و و فتح الياء وسكب يَػْبػُشػر يُػبَػشِّػر 23
 ؛ وال تخفى القلقلةالشين

 أسكن النوف وخفف الزاي، واإلخفاء جلي الذي يْنػِزؿ ي ينَػزِّؿالذ 28

ؿ الهمزة ابدإبكسر الباء وحذؼ األلف و  كبير ائركبَ  37
 ياء ساكنة مدية 

 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  52
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  53

 

 ( سورة الزخرف 43) 
 

ـّ  4 ـّ  في ُأ  وصبًل: بكسر الهمزة، ابتداًء: كحفص في ِإ
 بكسر الهمزة ِإف َأف 5
 بفتح التاء وضم الراء َتْخُرجوف  ُتْخَرجوف 11
  بضم القاؼ وسكوف البلـ دوف ألف ُقلْ  قاؿَ  24
 كسر الباءب لِبُيوتهم لبُػُيوتهم 33
 كسر الباءب ولِبُيوتهم لبُػُيوتهمو  34
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطْاطرَْـصْ  ِصَراط  43
 بفتح السين وزيادة ألف بعدىا َأَساِورَةٌ  َأْسوِرَةٌ  53
 بضم السين والبلـ ُسُلفاً  َسَلفاً  56
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  61
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  64

 تشتهي تشتهيو 71
حذؼ ىاء الضمير، مع حذؼ الياء وصبلً ب

 لبللتقاء الساكنين
 بضم الواو وسكوف البلـ ُوْلد َوَلد 81
 بالياء بدؿ التاء يُرجعوف تُرجعوف 85



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الخامس والعشرين                               الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف     

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة حمزة الزيات
 البيان

 الدخ خلف
 

                                                                                                                 867      

 

 

 ( سورة الدخان 44) 
 

 بكسر العين وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  25
 بالتاء بدؿ الياء تغلي يغلي 45
 بكسر العين وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  52

 
 رة الجاثية( سو  45) 

 
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ءاياتٍ  ءاياتٌ  4
 بإسكاف الياء وحذؼ األلف الريح الرياح 5
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ءاياتٍ  ءاياتٌ  5
 بدؿ الياء بالتاء منوفتؤ  يْؤمنوف 6
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  9
 الكسربتنوين  ليمٍ أَ  أَليمٌ  11
 بدؿ الياء بالنوف لنجزيَ  ليجزيَ  14
 بفتح الغين وسكوف الشين وحذؼ األلف غَػْشػوة ِغػَشػاوة 23
 بفتح التاء والساعةَ  والساعةُ  32
 وصبًل: بإسكاف الزاي وىمز الواو اً وصبًل: ُىْزؤ  ىزواً  35
 بفتح الياء وضم الراء َيخُرجوف ُيخَرجوف 35
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 ف ( سورة األحقا 46) 
 

 بكسر الفاء دوف تنوين أؼِّ  أؼٍّ  17
 بالنوف بدؿ الياء  ولنوفيهم وليوفيهم 19

 

  ( سورة محمد 47 )
 

 بينهماوزيادة ألف والتاء بفتح القاؼ  قَاتَلوا قُِتلوا 4
 بكسر السين السِّػلم الس ػلم 35

 

 ( سورة الفتح 48 )
 

 صوت الزاي لخلف إشماـ الصاد اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 2
 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجبللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 بضم الضاد ُضراً  َضراً  11
 بكسر البلـ وحذؼ األلف َكِلم َكبلـ 15
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي اً ِصَراطْاْ َراطـصْ   اً ِصَراط 20
 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 29

 

 ( سورة الحجرات 49 )
 

 بإبداؿ الباء ثاًء، والياء باًء، والنوف تاءً  فتثبتوا وافتبين 6
 

 ( سورة ق 50 )
 

 بكسر الهمزة وِإدبار وَأدبار 40
 

 ( سورة الذاريات 51) 
 

 بكسر العين وِعُيوف وُعُيوف 15
 بضم البلـ مثلُ  مثلَ  23
 بكسر السين وسكوف البلـ وحذؼ األلف ِسْلمٌ  َسبلـٌ  25
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 الميم بكسر وقوـِ  وقوـَ  46

 
 ( سورة الطور 52 )

 

؛ْْيطروناملصْ ْيطروناملصْ  يطُرونمصْ ـال 37
ْاملصيطرون

، ولخبلد إشماـ الصاد صوت الزاي حمزةل
 الخالصة وجو آخر وىو بالصاد

 بفتح الياء َيصعقوف ُيصعقوف 45
 

 ( سورة النجم 53 )
 

 بفتح التاء وسكوف الميم وحذؼ األلف أفتَػْمػرونو أفتُػَمػارونو 12

بكسر الباء وحذؼ األلف وإبداؿ الهمزة  ركِبي كبائر 32 
 ياًء مدية

 ابتداًء: كحفصبكسر الهمزة والميم وصبًل،  بطوف ِإِمهاتكم بطوف ُأَمهاتكم 32
 

 ( سورة القمر 54 )
 

بفتح الخاء، وألف بعدىا، وكسر وتخفيف  عاً شِ اخ عاً خش   7
 الشين

 بكسر العين ِعُيوناً  ُعُيوناً  12
 بدؿ الياء بالتاء ستعلموف سيعلموف 26

 
 ( سورة الرحمن 55 )

 
 بكسر النوف والريحافِ  والريحافُ  12
 بكسر الشين، ووقفاً: بإبداؿ الهمزة ياءً  اتػػػػٔ المنشِ  اتػػػػٔ المنشَ  24
 بالياء بدؿ النوف سيفرغ سنفرغ 31
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 ( سورة الواقعة 56) 
 

 مابكسر التنوين فيه وحوٍر عينٍ  وحوٌر عينٌ  22
 بسكوف الراء باً عرْ  باً عرُ  37
 بسكوف الواو مع حذؼ األلف بمْوقع بمواقع 75

 
 

 ( سورة الحديد 57) 
 

 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجع تُػْرَجع 5
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد لرؤؼٌ  لرءوؼ 9
 بضم الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 11

بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الظاء، وال  اآمنوا أَنِظرون نظُروناٱآمنوا  13
 يخفى المنفصل

 بتشديد الزاي نز ؿ نَزؿ 16
 بفتح الباء والخاء بالبَػَخػل بالبُػُخػل 24
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 ( سورة المجاِدلة  58) 
 

 بفتح الياء والهاء وتشديد الظاء َيظ اَىروف يُظَاِىروف 2
 الظاء بفتح الياء والهاء وتشديد َيظ اَىروف يُظَاِىروف 3

بإسكاف النوف وتقديمها على التاء وحذؼ  ويػنػتػُجػوف ويتناَجوف 8
 األلف وضم الجيم، واإلخفاء والمد جلي

 بسكوف الجيم وحذؼ األلف لسالمجْ  السالمجَ  11

في  بهمزة مكسورة االبتداءبكسر الشين، و  ػزوانشِ ٱػزوا فػنشِ ٱ نُشػزواٱنُشػزوا فػٱ 11
  ػزوانشِ ٱ)

 
 

 ة الحشر( سور  59 )
 

 كسر الباءب بُِيوتهم بُػُيوتهم 2
 ، ووقفًا: لو التسهيلحذؼ الواو دوف مد رؤؼٌ  رءوؼٌ  10

 
 ( سورة الممتحنة 60 )

 
 الصاد تشديدبضم الياء وفتح الفاء و  يُػَفصِّل ِصليَػفْ  3
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 4
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 6

 
 ( سورة الصف 61 ) 

 
 بالتقليل اةتورِ ال التوراة 6
 بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما َسػاِحر ِسْحر 6
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 ( سورة الجمعة 62 )
 

 بالتقليل اةالتورِ  التوراة 5
 

 ( سورة المنافقون63)
 ال خبلؼ في الفرش

 
 ( سورة التغابن 64 )

 ال خبلؼ في الفرش
 

 ( سورة الطالق65)
 

 كسر الباءب بُِيوتهن بُػُيوتهن 1

 وهُ بالٌغ اَمرَ  ےمرِهِ بالُغ أَ  3
وضم ىاء بتنوين الضم للغين وبفتح الراء، 

 الكناية، وال يخفى صلة ىاء الكناية بواو
 

 ( سورة التحريم 66 )
 

 وَجبَرئيل وِجبرِيل 4
بفتح الجيم والراء، وىمزة مكسورة قبل 
 الياء تمد على البدؿ، ووقفًا: بالتسهيل

 لتاء وزيادة ألف بعدىا بكسر الكاؼ وفتح ا وِكَتابو وُكُتبو 12
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 ( سورة الممك  67) 
 

 بتشديد الواو دوف ألف تفو ت تفاوت 3
 لخلف إشماـ الصاد صوت الزاي ِصَراطَْراطـصْ  ِصَراط  22
 وصبًل بإسكاف الياء، مع حذفها للساكنين أىلكنيْ  أىلكنيَ  28
 ، وال يخفى المنفصلوصبًل بإسكاف الياء معيْ  معيَ  28

 

 ورة القمم( س 68 )
 

 زاد ىمزة استفهاـ َءَأف أف 14
 

 ( سورة الحاقة69)
 

 باإلمالةبالياء بدؿ التاء، و ِىِ خفِِـي ى  تخف 18

28 
َىل  ؛ ماليو  سماليو

 ى ل 
 َىل  ماليَ وصبًل: 

 يْ ـمالوقفاً: 
وصبًل: بدوف سكت، ألنو يحذؼ ىاء 

 السكت، ووقفاً: بإثباتها

 سلطانيو خذوه 29
 وهسلطانَي خذوصبًل: 

 وصبًل: حذؼ ىاء السكت، ووقفًا: أثبتها يْ ـسلطانوقفاً: 
 

 ( سورة المعارج 70 )
 

 بتنوين الضم نزاعةٌ  نزاعًة  16
 ، أي بحذؼ األلف الثانيةباإلفراد بشهادتهم بشهاداتهم 33
 بفتح النوف وإسكاف الصاد َنْصب ُنُصب 43

 

 ( سورة نوح 71 ) 
 

 انية وإسكاف البلـبضم الواو الث وُوْلده وَوَلده 21
  بإسكاف ياء اإلضافة بيتْي  بيتيَ  28

 

 ( سورة الجن72)
 ال خبلؼ في الفرش
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 ( سورة المزمل 73 )
 

 بكسر الباء مع بقاء التشديد ربِّ  رب   9
 

 ( سورة المدثر 74 )
 

 راءبكسر ال والرِّجزَ  والر جزَ  5
 

 ( سورة القيامة 75 )
 

 وال يخفى اإلدغاـ بدوف سكت من ر اؽ رَاؽ سمنْ  27
 باإلمالةاء، و يبالتاء بدؿ الِىِ ـمنِِـت ى  يمن 37

 
نسان 76 )  ( سورة اإل

 
 مطلقًا: بحذؼ األلف سبلسلَ  سبلسبل 4

، أما بدوف تنوينأي  -كحفص   -وصبلً  كانت قوايرَ  كانت قواريرا 15
 الراءوقفاً فلحمزة الوقف على 

 لهاءبإسكاف الياء وكسر ا عالْيِهم عاليَػُهم 21
 بتنوين الكسر فيهما خضٍر ؛ وإستبرؽٍ  خضٌر ؛ وإستبرؽٌ  21

 
 ( سورة المرسالت 77 )

 
 بالتقليل مع ترقيق الراءينِرقراِ  قرارٍ  21
 بكسر العين وِعُيوفٍ  وُعُيوفٍ  41
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  ( سورة النبأ 78 )
 

 بحذؼ األلف لبثين البثين 23
 بضم النوف الرحمنُ  الرحمنِ  37

 
 عات( سورة الناز  79 )

 
 بزيادة ألف بعد النوف ناخرة نخرة 11

 
 ( سورة عبس 80 )

 
 بضم العين فتنفُعو فتنفَعو 4

 
 

 ( سورة التكوير 81 )
 

 بتشديد الشين نشِّػرت نِشػرت 10
 بتخفيف العين سِعػرت سعِّرت 12

 
نفطار 82 )  ( سورة اال

 ال خبلؼ في الفرش
 

 ( سورة المطففين 83 )
 

 بدوف سكت وال يخفى اإلدغاـ ناِِبلِرِ  رَاف سبْل  14
 بالتقليلِربراِ األ اأْلَبرارِ  18
 بزيادة ألف بعد الفاء فاكهين فكهين 31
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نشقاق 84 )  ( سورة اال
 

 الباء فتحب نلتركبَ  نلتركبُ  19
 

 ( سورة البروج 85 )
 

 بكسر الداؿ المجيدِ  المجيدُ  15
 

 ( سورة األعمى 87 )و  ( سورة الطارق 86 )
 في الفرشال خبلؼ 

 
 

 ( سورة الغاشية 88 )
 

؛ْْيطرمبصْ ْيطرمبصْ  بمصيطر 22
ْمبصيطر

، ولخبلد إشماـ الصاد صوت الزاي حمزةل
 وجو آخر وىو بالصاد

 
 ( سورة الفجر 89 )

 
 بكسر الواو والِوتر والَوتر 3

 
 ( سورة البينة 98 )حتى  ( سورة البمد 90 )من 

 ال خبلؼ في الفرش
 

 ( سورة الزلزلة 99 ) 
 

 إشماـ الصاد صوت الزايبْدريصْ  يصدر 6
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 ( سورة العاديات 100 )
 ال خبلؼ في الفرش

 
 ( سورة القارعة 101 )

 

 ماىيو 10
 وصبًل: ماىيَ 

 بحذؼ ىاء السكت وصبًل، وإثباتها وقفاً  ماهيْ وقفاً: 

 
 ( سورة العصر 103 )و  ( سورة التكاثر 102 )

 ال خبلؼ في الفرش

 
 ( سورة اليمزة 104 )

 
 بتشديد الميم جم ع جَمع 2
 بضم العين والميم ُعػُمػد َعػَمػد 9

 
 ( سورة الكوثر 108) إلى  ( سورة الفيل 105 )من 

 ال خبلؼ في الفرش
 

 ( سورة الكافرون 109)  
 

 بسكوف الياء وليْ  وليَ  6
 

 ( سورة النصر 110) 
 ال خبلؼ في الفرش
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 ( سورة المسد 111) 
 

 م التاءبض حمالُة  حمالَة  4
 

 ( سورة اإِلخالص 112) 
 

 بإسكاف الفاء، وىمز الواو وصبًل: كْفػؤاً وصبًل:   كُفػواً  4
 

 ( سورة الناس 114) و  ( سورة الفمق 113) 
 ال خبلؼ في الفرش
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 قائمة املصادر واملراجع
 المجيد عبد/ تحقيؽ. العربية الكتابة في والترقيم مالءاإل(.  ـ1975 ) العميـ عبد، إبراىيـ (1

 .القري أـ جامعة: مكة. قطامش

 المجيد عبد/ تحقيؽ. السبع القراءات في اإلقناع(.  ىػ1413)  عمي الباذش، أحمد ابف (2
 .القري أـ جامعة: مكة. قطامش

 القراءات في النشر طيبة شرح ىػ (.1421)  -الناظـ ابف-محمد  ابف الجزري، أحمد (3
 .العممية الكتب دار: . بيروت2ميرة. ط . تحقيؽ/ أنسالعشر

 . تحقيؽ/ أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرىػ (. 1421محمد محمد )  ابف الجزري، (4
 الفرقاف. القضاة. عماف: دار مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (5
 العممية.

 محمد قيؽ/ عمي. تحالعشر القراءات في النشرىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (6
 الكبرى. التجارية الضباع. القاىرة: المطبعة

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامـ (. 1999)  خميؿ الحصري، محمود (7
 اإلسالمية. البشا ر دار -

 العاؿ . تحقيؽ/ عبدالسبع القراءات في الحجةىػ (. 1411)  خالويو، الحسيف أحمد ابف (8
. ط سالـ  الشروؽ. يروت: دار. ب4مكـر

 وأصول والرواة القراء أسماء عمى المنبية األرجوزة(.  ىػ1421)  عثماف عمرو أبو، الداني (9
. الجزا ري مجقاف بف محمد/ تحقيؽ. والدالالت بالتجويد ناتاالدي وعقد القراءات
 .والتوزي  لمنشر الم ني دار: الرياض

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرىػ (. 1414)  عثماف عمرو الداني، أبو (11
 العربي.

 . تحقيؽ/المشيورة السبع القراءات في البيان جامعىػ (. 1426عمرو عثماف )  الداني، أبو (11
 .العممية الكتب دار: الجزا ري. بيروت صدوؽ محمد

. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعىػ (. 1431)  عثماف عمرو الداني، أبو (12
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسف بنت ةنور  /تحقيؽ

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى ىػ (.1417)  عثماف عمرو الداني، أبو (13
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمف عبد يوسؼ تحقيؽ/
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حقيؽ/ ت .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافىػ (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (14
 ا زىرية. الكميات مكتبة - الكتب عالـالقاىرة: إسماعيؿ.  محمد شعباف

 . تحقيؽ/واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةىػ (. 1418أحمد )  الذىبي، محمد (15
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروؼ بشار

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي .يالتطبيق الصرفـ (. 1999الراجحي، عبده )  (16

ا ف اني.  . تحقيؽ/ سعيدالقراءات حجةىػ (. 1418زنجمة )  بف الرحمف عبد زرعة، أبو (17
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 محمد مولي/ تحقيؽ. القصيد شرح في الوصيد فتح(.  ىػ1423)  محمد ، عميالسخاوي (18
 .الرشد مكتبة: الرياض. الطاىري اإلدريسي

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنىػ (. 1431الرعيني )  فيره بف الشاطبي، القاسـ (19
. دمشؽ: دار 5الزغبي. ط تميـ محمد تحقيؽ/ .السبع القراءات في التياني

  ال وثاني لمدراسات اإلسالمية.

: . دمشؽ3ط. فرحات حسف أحمد/ تحقيؽ. القدير فتح(.  ىػ1414)  عمي محمد ،الشوكاني (21
 .كثير ابف ارد

 محمود أحمد/ تحقيؽ. السبع القراءات في النفع غيث(.  ىػ1425)  محمد الصفاقسي، عمي (21
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفياف

محمد خمؼ . تحقيؽ/ القراءة أصول بيان في اإلضاءةىػ (. 1421الضباع، عمي محمد )  (22
 الحسيني. القاىرة: المكتبة ا زىرية لمتراث.

 .د.ف: . ا ردف.رفعة الدرجات في قراءة حمزة الزيات(.  ىػ1429)  إبراىيـتوفيؽ  ،ضمرة (23

 . تحقيؽ/ عادؿالسبع القراءات عمل في الحجةىػ (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسف )  (24
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

 .العصرية المكتبة: بيروت. العربية لدروسا جامع(.  ىػ1414)  محمد مصطفى، يال اليين (25

. زعيمة صالح سعيد/ تحقيؽ. الثمان القراءات في التذكرة(.  ىػ1422)  طاىر ،غمبوف بفا (26
 .العممية الكتب دار: بيروت

. فتح السميع المجيب من قراءة حمزة بن حبيب(.  ىػ1417)  السيد محمد ،أبو القاسـ (27
 .السداد دار: الخرطوـ
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: الضباع. القاىرة . تحقيؽ/ عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
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 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيىػ (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (31
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

ءات األربع إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القرا(.  ىػ1424)  خميؿ محمد ،القباقبي (31
 .عمار دار: ا ردف. شكري خالد أحمد/ تحقيؽ. عشر

القاىرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعىػ (. 1427الصادؽ. )  قمحاوي، محمد (32
 العقيدة. دار

 وحل مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر(.  ىػ1411)  محمد الواحد عبد، المالقي (33
. الداني سعيد بن عثمان عمرو ألبي تيسيرال كتاب عمييا اشتمل مقفالت
 .والنشر لمطباعة الفنوف دار: جدة. المقري أحمد ا عبد أحمد/ تحقيؽ

 لحمزة اليمز عمي الوقف في المقام توضيحنظم (.  ىػ1431)  أحمد محمد، المتولي (34
 .دار الصحابة لمتراث: طنطا. محمد أبو الخير/ تحقيؽ. وىشام

ضيؼ.  . تحقيؽ/ شوقيالقراءات في السبعةىػ (. 1411)  موسى بف مجاىد، أحمد ابف (35
 المعارؼ. . القاىرة: دار2ط

. أزكى التحيات في قراءة اإلمام حمزة بن حبيب الزيات(.  ىػ1431)  نبياف محمد ،مصري (36
 .د.ف: مكة

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنىػ (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بف مكي (37
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3ي الديف رمضاف. ط. تحقيؽ/ محوحججيا

. التالوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية(.  ىػ1417)  محمد أبو طالب، أبي بف مكي (38
 .عمار دار: . ا ردف3ط. فرحات حسف أحمد/ تحقيؽ

سبي   /تحقيؽ. المبسوط في القراءات العشر ـ (.1981)  أحمد، بف ِمْيراف النيسابورىا (39
 .مجم  الم ة العربية: دمشؽ. يحمزة حاكيم
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 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاؼ والشؤوف الدينية.
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. بيروت محمد  .العممية الكتب دار: باسمـو
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